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“É pelo desenvolvimento de um saber sobre as  

suas qualidades e competências que o  

educando pode tornar-se sujeito  

da sua formação”  

(Josso, 1987, p. 49). 
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RReessuummoo::  

O presente trabalho, enquadra-se no estágio realizado no Centro Novas Oportunidades (CNO) do 

Centro Naval de Ensino a Distância (CNED) para a obtenção do grau de Mestre em Ciências da 

Educação, na área de Formação de Adultos.  

O tema deste relatório, o e-learning no reconhecimento de competências, surge com o intuito de 

proporcionar aos adultos da instituição, o acesso a mais um instrumento para que estes consigam 

adquirir uma certificação escolar de acordo com as competências que demonstram. Procurando-se 

deste modo articular a dinâmica do CNO com o Ensino a Distância, permitindo um maior 

entrosamento com a filosofia da instituição acolhedora (CNED). 

Para realizar o Projecto de Estágio foi seguida uma metodologia de construção de projecto, ou seja, 

após o conhecimento aprofundado da instituição de forma a identificar uma área de intervenção, foi 

realizado um diagnóstico, nomeadamente através de conversas informais, entrevistas semi-

directivas e observação não participante, de forma a identificar os problemas, hierarquizá-los e 

encontrar soluções alternativas. Foi realizado ainda o desenho do plano de acção, onde foram 

definidos os objectivos, as estratégias e as actividades e o do plano de acompanhamento e 

avaliação do projecto.  

Este projecto encontra-se numa fase de concretização pelo que os resultados obtidos consistem no 

plano de formação para a equipa de RVC e na apresentação pormenorizada do processo de RVCC 

na modalidade b-learning, de tal modo que permite antever todas as etapas do processo.  

Para fundamentar o Projecto de Estágio baseado numa Plataforma de Aprendizagem, foram 

introduzidas as bases teóricas do Ensino a Distância. No entanto, este trabalho apresenta-se 

particularmente fundamentado pelo quadro de referência das Ciências da Educação que contempla 

a educação ao longo da vida, com uma grande incidência na componente experiencial, o que vai 

permitir ao leitor compreender toda a filosofia subjacente ao processo de RVCC e como este se 

integra no campo de estudo da Formação de Adultos.  
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AAbbssttrraacctt::  

This study was developed during my internship in the Centro Novas Oportunidades (CNO) of the 

Centro Naval de Ensino a Distância (CNED), in Lisbon, through which I’ll get the Master degree in 

Education, in Adults Education’s area. 

The subject of this report - e-Learning in the Recognition Skills - has appeared with the intention to 

provide a new instrument for helping adults to acquire a school certification in accordance with the 

skills they demonstrate. This fact will articulate CNO´s dynamics with the distance learning, allowing 

a superior intermeshing of the CNO with the CNED´s philosophy. 

The study followed a project building methodology. In order to identify an intervention area, I made a 

diagnosis which was covered with interviews and observations, to identify problems and find 

solutions. From this work was built an action plan which contemplates the study’s goals, strategies, 

and activities and the monitoring and evaluation plan of the project. 

This project is in progress, so the work’s results contemplate a training plan for the RVC team and a 

detailed presentation of the b-learning RVCC process, allowing foresee all the necessary stages. 

To support the Project based in a Learning Management System (LMS), I’ll introduce the theoretical 

bases of Distance Education. This work is also motivated by Education’s references, like the lifelong 

education, specifically incidence in the acquired experience. These frames will allow the reader to 

understand the whole philosophy behind the RVCC process and how it is integrated in the Adults 

Education. 
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PPaallaavvrraass--cchhaavvee::  

Competências;  

Formação experiencial;  

Reconhecimento dos adquiridos experienciais;  

e-learning;  

Plataforma de aprendizagem. 

  

  

  

KKeeyy  WWoorrddss::    

Skills;  

Experiential learning;  

Recognition of the experiential learning;  

e-learning;  

Learning Management System (LMS). 
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1. Introdução  

Para realizar o Mestrado em Ciências da Educação, na área de Educação de Adultos, optei pela 

realização de um estágio curricular uma vez que já me encontrava inserida na instituição onde 

pretendia intervir. Por já conhecer a lógica da instituição e ter a noção do trabalho que é 

desenvolvido, decidi focar-me na única vertente da mesma que ainda desconhecia: o Centro Novas 

Oportunidades.  

Trabalhar acerca do CNO, é uma forma de obter conhecimentos acerca de uma área da formação 

de adultos que ainda não tinha trabalhado, nomeadamente a formação experiencial e a validação de 

adquiridos. É desta problemática que o primeiro capítulo – Área de Intervenção – trata, 

fundamentando com base nas leituras efectuadas o campo de estudo onde pretendo intervir, no 

âmbito da formação de adultos.  

É ainda no primeiro capítulo que descrevo de forma detalhada como se executa o processo de 

reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas na instituição onde pretendo 

realizar o estágio. 

Para fundamentar este trabalho, baseio-me nas teorias da formação experiencial, como sendo uma 

parte fundamental do campo da educação de adultos, conjugando as aprendizagens que vamos 

adquirindo ao longo da vida seja por via formal, não formal ou informal. Por outro lado importa ainda 

falar um pouco acerca do reconhecimento dos adquiridos experienciais, uma vez que é através 

deste que nasce a filosofia dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências.  

O Projecto de Estágio que pretendo implementar no CNED é precisamente o aspecto a tratar no 

segundo capítulo deste trabalho. O e-learning no processo de RVCC foi o nome escolhido para este 

projecto que tem como finalidade conseguir adaptar o processo de RVCC realizado o CNED a uma 

modalidade b-learning, com a conjunção de sessões presenciais e a distância através da utilização 

de uma plataforma de aprendizagem e-learning.  

Neste capítulo, será apresentada a instituição, de forma a dar a conhecer o campo de estudo e 

serão descritas as fases de construção do projecto, nomeadamente a emergência de uma vontade 

colectiva de mudança, a análise da situação e a realização do diagnóstico, o desenho do plano de 

acção e a concretização, acompanhamento e avaliação do projecto. 
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O terceiro e último capítulo deste trabalho tem como finalidade descrever a Dinâmica do Estágio na 

instituição onde estou a desenvolver o projecto, nomeadamente através da explicitação das 

actividades que já foram realizadas e da indicação das actividades que ainda serão realizadas neste 

âmbito. Embora ainda em concretização, já é possível neste relatório ter uma percepção de como 

será realizado todo o projecto através da descrição exaustiva das partes que o compõem.   

Para terminar este relatório realizo uma reflexão final acerca da temática escolhida, de forma a 

lançar algumas questões para futuras investigações e intervenção nesta área. Faço ainda um 

balanço final do meu processo formativo, nomeadamente o que aprendi com o projecto de estágio e 

com cada actividade.  

No fim deste relatório, espero conseguir descrever o meu percurso de formação ao longo do estágio, 

dar a conhecer as actividades realizadas e fornecer uma perspectiva da realidade do processo de 

RVCC no CNO do CNED e da forma como pretendo adaptá-lo ao e-learning.  
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22 ..   Capítulo I  – Área de intervenção  

A escolha da área de intervenção demonstra-se um aspecto fundamental da realização de um 

projecto. Como tal, antes de proceder a apresentação da instituição – CNED – e do projecto a 

implementar na mesma – O e-learning no Processo de RVCC –, dedico este capítulo à justificação e 

fundamentação da área de intervenção.   

Uma vez que o projecto tem como principal objectivo integrar o Centro Novas Oportunidades do 

CNED na lógica que lhe está subjacente – Ensino a Distância – através da criação de um processo 

de RVCC b-Learning, irei fazer um enquadramento da Aprendizagem Experiencial na Educação de 

Adultos, irei também falar sobre os Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências, através da exposição detalhada do processo de RVCC no CNED.  

Dada a importância do ensino a distância e da utilização das TIC, particularmente das plataformas 

de aprendizagem, para este processo, vou também fazer uma breve referência à evolução do 

ensino a distância, sempre numa perspectiva de adaptação do mesmo ao processo de RVCC, 

abordando a questão dos portefólios digitais, pois pretende-se que estes constituam o produto final 

dos adultos em processo.   

 

2.1.  Escolha da área  

O estágio curricular efectuado no âmbito da Licenciatura em Ciências da Educação, na área de 

Formação de Adultos, deu-me a oportunidade de trabalhar algumas temáticas com as quais não tive 

muito contacto durante a parte curricular da mesma, nomeadamente o Ensino a Distância (EAD) e o 

Ensino Recorrente.  

Para o Mestrado senti que poderia apostar numa área diferente, que ainda não tivesse trabalhado, 

de forma a alargar o meu leque de aprendizagens e adquirir novas competências profissionais. Sem 

me desligar do EAD, área que me fascinou, decidi apostar na área da formação de adultos que 

ainda não tinha explorado, o Reconhecimento de Competências Experienciais.  

Depois de ter oportunidade de analisar, no âmbito do estágio para a Licenciatura, os efeitos que o 

EAD tem para a área mais escolarizada da educação de adultos, o Ensino Recorrente, surge o 

momento de ver o papel que este pode ter na área menos escolarizada, a Educação Experiencial.  
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A premissa de que a educação acontece ao longo de toda a vida dos sujeitos é um elemento central 

para a compreensão de que todas as experiências de vida podem ser geradoras de Competências, 

desde que se reflicta acerca de cada uma delas de modo a retirar aprendizagens significativas. Ora, 

este é um dos principais objectivos do processo de RVC, a reflexão sobre o percurso de vida e a 

identificação dos momentos que constituem uma base de aprendizagem nos adultos.  

Uma vez que o CNED é uma instituição de EAD que tem agregado um Centro Novas 

Oportunidades, que efectua o processo de Reconhecimento e Validação de Competências, torna-se 

importante tentar integrar este Centro na lógica subjacente à instituição, criando um novo formato de 

avaliação das aprendizagens adquiridas com a utilização de metodologias presenciais e a distância.  

Para este estágio, é importante perceber de que forma o e-learning pode fazer parte deste processo, 

ajudando os profissionais, que trabalham diariamente com os adultos, a efectuar um 

acompanhamento adequado de todo o processo para poder reduzir o tempo total das sessões 

presenciais e assim tornar o processo acessível a um maior número de sujeitos.   

 

2.2. Aprendizagem Experiencial,  um domínio fundamental da Formação de 

Adultos  

A educação de adultos é muito heterogénea devido à complexidade que das suas práticas, as 

instituições onde pode ser efectuada e as características do educador. Esta heterogeneidade vai dar 

origem a campos distintos de educação de adultos, que se ocupam das aprendizagens realizadas 

nos diferentes contextos, nomeadamente escolar, social, pessoal e profissional.  

Mas o que é que acontece quando estes contextos se interligam, dando origem a um todo? Surge 

então uma nova forma de abordar a educação de Adultos, considerando que as competências 

adquiridas pelos adultos resultam da soma e da reflexão sobre as suas experiências nos mais 

diversos contextos.  

No início dos anos 70, ―num contexto de ruptura e de crítica com o modelo escolar‖, surge o 

―movimento da educação permanente‖ (Canário, 2000, p.87). Este movimento vem considerar a 

educação como algo que ocorre ao longo da vida dos sujeitos, ou seja, desde o momento em que se 

nasce, até ao momento em que se morre estamos em constante aprendizagem.   
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A ideia de que a educação ocorre de forma permanente, torna o indivíduo sujeito da sua formação, 

tendo como base os pressupostos de ―continuidade‖, ―diversidade‖ e ―globalidade‖ do processo 

educativo, ou seja, a educação do Homem resulta da ―combinação de situações e modalidades de 

formação diferenciadas‖ (Canário, 2000, p.88).   

Estes pressupostos não podem ser dissociados da experiência que o indivíduo adquire ao longo de 

todas as suas experiências formativas, sejam estas formais, não formais ou informais. Deste modo, 

a aprendizagem experiencial surge como uma parte fundamental do campo da educação de adultos. 

  

2.2.1.  Educação formal,  não formal e informal  

A globalização do pensamento e da acção conduz a encarar o processo educativo como um 

continuum que integra e articula diversos níveis de formalização da acção educativa: a educação 

formal, não formal e informal. 

A educação formal é associada ao sistema educativo hierárquico e cronológico, que se estende 

desde a escola primária até à universidade e sendo caracterizada por ter métodos, estruturas, 

consciências e intenções próprias (Mascareñas, in Pereira, s/d).  

A educação não formal é encarada como uma intervenção educativa suprainstitucional determinada 

pelas realidades em que vive cada comunidade humana e inseparável da participação, colaboração 

e responsabilidade colectiva direccionada para a resolução de problemas concretos do meio em que 

essas colectividades se inserem (Broncano, 1986). É por isto caracterizada pela flexibilidade e 

adaptabilidade a públicos e contextos específicos.   

A educação informal vem complementar as duas modalidades de formação referidas (Cavaco, 

2002), e corresponde a todas as situações com potencial educativo, mesmo que estas não tenham 

uma finalidade ou intenção educativa consciente, apresentando-se como ―pouco estruturadas e 

organizadas‖. Esta privilegia ―mais os efeitos do que as intenções, enfatizando as modalidades de 

auto-formação, de ecoformação e de heteroformação entre pares‖ (Canário, 2000, p.80). 

Apesar da educação informal também ocorrer durante situações de educação formal e não formal, 

ou seja, ao longo da vida do sujeito, nenhuma destas modalidades por si só é suficiente, estas 

complementam-se para ―responder às necessidades educativas dos indivíduos‖ (Cavaco, 2002, 
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p.30). Hoje, já se compreende o porquê de se dizer que a formação é adquirida não só dentro da 

escola, mas também fora dela, através de processos formais ou informais, respeitando as 

necessidades, ritmos e motivações dos indivíduos e que se concretizam em diversos tempos e 

lugares, pois todos eles constituem espaços de aprendizagem. Assim, a formação surge num 

processo de desenvolvimento individual propenso à aquisição e ao aperfeiçoamento de capacidades 

através de êxitos e dos fracassos que compõem e delineiam o percurso de cada indivíduo. É de 

acordo com isto que o indivíduo adquire experiência.  

A experiência dos indivíduos resulta assim de um processo contínuo de aprendizagem que em 

confronto com a realidade, lhes permite ultrapassar os problemas que lhes são colocados, ou nas 

palavras de Jobert (in Cavaco 2002),  

―A experiência é o que é constituído, ao longo do tempo, individual ou colectivamente, na intimidade 

das pessoas, no seu corpo, na sua inteligência, no seu imaginário, na sua sensibilidade, na sua 

confrontação quotidiana com a realidade e com a necessidade de resolver problemas de toda a 

natureza‖ (p. 31). 

 

2.2.2.  Formação exper iencia l  e o reconhecimento do s adquir idos experienc iais   

A experiência a que o sujeito é exposto ao longo da vida, nas mais diversas situações, fazem com 

que este adquira competências. Existem diversas definições de competência, no entanto, existe um 

certo consenso em relação a algumas características, nomeadamente o facto de existir uma relação 

entre competência e acção, sendo esta contextualizada e apresentando três componentes, – saber, 

saber-fazer e saber-estar/ser – sendo a integração dessas componentes que forma a competência 

(Bellier, 2001). 

Uma das formas que o sujeito tem de ver a sua experiência a ser valorizada, é através de uma 

reflexão profunda acerca dos seus processos formativos e das competências adquiridas em cada 

momento da sua vida, uma vez que para aprender é necessário que o sujeito compreenda o 

―sentido das experiências‖ (Cavaco, 2002, p.34). 

A reflexão e consciencialização acerca das competências adquiridas pela experiência, são 

fundamentais para o processo de formação experiencial. Este tipo de formação possui tanta mais 

riqueza quanto maior for o património de experiências vividas pelo sujeito, uma vez que este terá um 
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papel activo na construção dos saberes com base na reflexão acerca das competências que já 

possui.  

Se existem de facto competências que são adquiridas ao longo da vida, nomeadamente em 

contextos não formais e informais de educação, porque é que apenas as competências adquiridas 

por via da educação formal têm direito a ser reconhecidas e certificadas formalmente? Com base 

nesta questão e numa metodologia baseada no pressuposto da formação experiencial, que surge o 

que foi designado por reconhecimento dos adquiridos (Liétard, 2001).  

O reconhecimento dos adquiridos apresenta duas perspectivas opostas. Nos anos 70, surge a 

perspectiva humanista, onde o movimento da educação permanente defende a valorização das 

competências dos indivíduos enquanto pessoas com experiencias em todas as vertentes da sua 

vida profissional, pessoal e social. O reconhecimento e a validação dos adquiridos, constitui assim 

um novo espaço educativo a ser construído, inserindo-se numa renovação do projecto de educação 

permanente (Liétard, 2001).  

Nos anos 90 surge a perspectiva Pragmática, onde se visa a responsabilização do indivíduo pelo 

seu percurso formativo de forma a facilitar a sua mobilidade profissional. Este processo é um meio 

de os acompanhar na construção da sua identidade e na gestão das suas competências de acordo 

com um referencial. Trata-se de valorizar saberes que por vezes são ignorados e, através da 

formação, constitui-los em qualificações que permitam a sua expressão social. Assim, o processo de 

reconhecimento dos adquiridos permitiu aumentar a autonomia individual na construção de uma 

qualificação, na qual o sujeito faz reconhecer os seus conhecimentos e os seus saber-fazer à 

medida que os adquire num processo de aprendizagem ao longo da vida.  

 

2.3. Os Centros de Reconhecimento, Validação e Certi f icação de 

Competências  

A sociedade na qual vivemos apresenta-se em constante mutação, assim, de acordo com a Teoria 

do Capital Humano, é necessário apostar na formação da população sobre pena de não possuirmos 

um nível de qualificação necessária para o desenvolvimento do país.  
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No ano 2000, cerca de 64,2% da população activa não possuía o 9º ano de escolaridade1. No 

entanto, é importante considerar que apesar de não possuírem um certificado escolar, estas 

pessoas adquirem diariamente competências a nível pessoal, profissional e social.  

Para que as previsões da OCDE em 19972, de que caso Portugal não tomasse medidas eficazes de 

combate a esta situação, em 2015 apenas 40% da população teria o 9º ano de escolaridade, não se 

concretizassem, foi desenvolvido um modelo de reconhecimento e validação de competências, que 

visa também a orientação e formação profissional.  

Assim, devido à realização da V Conferência da UNESCO sobre a Educação de Adultos, em 

Hamburgo, em Julho de 1997, deu-se a criação do grupo que mais tarde viria a ser Agência 

Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA).  

A ANEFA apostou então num novo modelo de Educação e Formação de Adultos, diversificando as 

ofertas formativas para os adultos com a construção do sistema de RVCC, a implementação de 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)3 e a criação das Acções S@ber +4. 

Assim, o Sistema de RVCC emerge como sendo uma ―iniciativa que se enquadra nas políticas de 

intervenção do desemprego e de fenómenos de exclusão, quer face ao mercado de trabalho, quer 

face ao próprio Sistema de Educação-Formação‖ (CIDEC, 2004, p.30), de modo a promover a 

certificação escolar, a educação e formação ao longo da vida e a empregabilidade.  

No ano 2000 foram então criados os primeiros centros de RVCC (inicialmente 6) que tinham como 

propósito a definição e conceptualização do Sistema Nacional de RVCC. E em 2001 já existiam 22 

centros dinamizados em entidades públicas e privadas.  

Com a extinção da ANEFA em 2002, as suas competências foram transferidas para a Direcção 

Geral de Formação Vocacional (DGFV) que, numa lógica de continuidade, criou mais 14 centros. 

A criação destes centros – Rede Nacional de Centros – tem sido co-financiada pelo Fundo Social 

Europeu (FSE) na Medida 4/Acção 4.1. – Reconhecimento, validação e certificação de 

conhecimentos e competências adquiridos ao longo da vida, do Eixo 2 – Apoio à transição para a 

                                                 
1 De acordo com os dados recolhidos pelo INE através do Inquérito ao Emprego 
2 OCDE, Regards sur l’Education, les indicateurs de l’OCDE, 1997.  
3 Cursos organizados em módulos de competências através dos quais se reconhecem e validam as competências já 
adquiridas, articulando a formação de base com uma formação profissionalizante. 
4 Destinadas a adultos que pretendem desenvolver e aperfeiçoar competências em áreas específicas, 
independentemente das suas habilitações escolares e/ou qualificações profissionais. 
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vida activa e promoção da empregabilidade, do Programa Operacional da Educação (PRODEP III, in 

CIDEC, 2004).  

Assim, estes centros têm como função:  

―Acolher e orientar os adultos maiores de 18 anos que não possuem o 9º ano de escolaridade, para 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, tendo em vista a melhoria 

dos seus níveis de certificação escolar e de qualificação profissional, bem como para a continuação 

de processos subsequentes de formação contínua, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da 

vida‖ (Portaria n.º 1082-A/2001, art. 2º). 

De acordo com o Despacho conjunto nº 262/2001, art. 3º, o Sistema Nacional de RVCC obedece 

aos seguintes objectivos específicos: 

a) Criar e apoiar uma rede de Centros de RVCC devidamente acreditados pelo Ministério da 

Educação, através da DGFV, de acordo com o estabelecido na legislação específica; 

b) Reconhecer os conhecimentos e competências adquiridas pelas pessoas adultas em 

diferentes contextos de vida; 

c) Validar e certificar conhecimentos e competências adquiridos ao longo da vida, atribuindo-

lhes uma equivalência escolar que promova a melhoria dos desempenhos profissionais, a 

progressão na carreira e facilite percursos subsequentes de educação e formação; 

d) Promover as condições de informação, orientação e apoio à construção de percursos de 

educação e formação de activos adultos; 

e) Permitir a conclusão de percursos incompletos de formação tendo em vista a certificação; 

f) Estimular a construção de materiais de apoio ao processo RVCC e à educação e formação 

de adultos, flexíveis e adequados a diferentes públicos e contextos formativos; 

g) Disseminar boas práticas. 

No final de 2005 surge a Iniciativa Novas oportunidades que para além da valorização, 

reconhecimento e certificação de competências, também pretende proporcionar ―uma oferta flexível 

e atractiva de educação e formação que possibilite uma nova oportunidade aos que estão no 

mercado de trabalho‖ (Leitão, 2006, p.10) sem que estes possuam uma qualificação até ao final do 

ensino secundário. Deste modo, os actualmente designados Centros Novas Oportunidades, são 

tutelados pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), entidade que veio substituir a DGFV. 

A ANQ institui-se assim como o: 
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―organismo de tutela ministerial conjunta entre os Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social 

e da Educação. Este é um dos pilares fundamentais para a estratégia de qualificação definida na 

Iniciativa Novas Oportunidades e visa a coordenação e a articulação entre as duas principais áreas 

com responsabilidade na educação –formação‖5. 

 

2.3.1.  Processo de RVCC no CNED  

O Centro Novas Oportunidades do CNED tem como principal tarefa efectuar o processo de RVCC 

de acordo com as orientações da ANQ e os princípios do Roteiro Estruturante dos Centros RVCC6 

(anexo1).  

Ao longo da sua actividade, a equipa desenvolveu uma metodologia própria, com base nas funções 

de informação, aconselhamento, acompanhamento e provedoria, bem como nos três eixos de 

intervenção do Referencial de Competências-chave (anexo1).  

Inicialmente o processo era individual, mas com o aumento do número de inscritos, as metas 

impostas pela ANQ e as aprendizagens que efectuadas com os adultos e com o próprio processo de 

RVCC, o processo passou a ser em grupo. De acordo com isto, os instrumentos criados para o 

processo foram sendo reformulados pela equipa, sempre tendo em conta os objectivos e filosofia do 

processo.   

O Processo de RVCC de nível básico no CNED processa-se de acordo com o seguinte cronograma:   

 

 

 

 

 

                                                 
5 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/2007 
 Diário da República, 1.ª série — N.º 214 — 7 de Novembro de 2007 
6 ANEFA (2001). Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de competências – Roteiro Estruturante. Lisboa: 
ANEFA. 
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Cronograma do processo de RVCC de nível básico 

A fase de Reconhecimento de Competências é constituída pelo acolhimento, o diagnóstico e o 

processo de RVCC propriamente dito. O acolhimento é a primeira etapa, onde se procura dar a 

conhecer ao adulto a filosofia, a estrutura e as metodologias utilizadas no processo. 

O primeiro contacto com o centro é feito pelo adulto, que de acordo com a sua disponibilidade 

agendará esta sessão de acolhimento, podendo esta ser feita de imediato caso os técnicos tenham 

disponibilidade. Um dos primeiros passos desta sessão consiste em perceber o que o adulto sabe 

sobre o RVCC, de forma a clarificar e desmistificar o processo.  

Nesta etapa, são explicadas todas as fases do processo de forma simples e objectiva, explicitando 

que na fase de diagnóstico será decidido se os adultos têm perfil ou não para o processo, e que se 

tal não acontecer serão orientados para outras ofertas formativas.  

Caso entrem em processo, é fundamental que percebam que este se desenrola em torno do 

referencial de competências-chave, que se encontra estruturado nas quatro áreas (Linguagem e 

Comunicação, Cidadania e Empregabilidade, Matemática para a Vida e Tecnologias de Informação 

e Comunicação) e que ajudará os técnicos e o adulto a identificar as competências a evidenciar para 

a obtenção da certificação escolar a que se candidatam, e o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens, 
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no qual o adulto vai evidenciar as competências que foi adquirindo ao longo da vida e que serão 

depois avaliadas à luz do referencial. 

Em caso de dúvidas sobre o perfil do adulto procede-se a uma entrevista individual de forma a 

aprofundar um pouco mais o percurso pessoal, social, profissional e formativo do adulto.  

A segunda etapa é o diagnóstico, que serve para fazer uma triagem dos adultos de modo a perceber 

se estes têm perfil para o processo de RVCC, ou se deverão ser encaminhados para outras ofertas 

formativas. Em caso de poderem efectuar o processo também é nesta etapa que se percebe as 

suas potencialidades e dificuldades.  

Nesta etapa intervêm os técnicos e os formadores, estando previstas quatro sessões de duração 

variável onde é efectuada a:  

- Entrevista de Diagnóstico – que consiste em recolher os primeiros dados sobre a 

experiência de vida do adulto e as aprendizagens realizadas nos vários contextos (social, 

pessoal e profissional). Para além de preencher um questionário de perfil, é pedido ao adulto 

que redija a sua Narrativa de Vida e o seu Curriculum Vitae (embora se procure rentabilizar 

os currículos que o adulto já construiu, normalmente o técnico faculta um exemplar do 

Modelo Europeu para o orientar). Como na maior parte das vezes este trabalho é feito em 

grupo, torna-se fundamental criar a coesão do grupo através de actividades em que estes 

possam descobrir mais sobre si e sobre os restantes elementos do grupo. Nesta sessão o 

profissional procura novamente esclarecer os fundamentos do processo a forma como irão 

trabalhar as suas histórias de vida. Depois desta sessão o técnico vai sistematizar as 

informações acerca do adulto numa grelha de diagnóstico, de forma a permitir o acesso às 

formadoras aquando das sessões de análise de perfil em cada uma das áreas de 

competências-chave 

- Análise de Perfil a TIC – a segunda sessão de diagnóstico tem como objectivo recolher 

informações sobre as competências que os adultos têm na área das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Tem como intuito saber que programas os adultos 

dominam de acordo com o nível de certificação a que se candidatam, sendo para isto 

conduzida pelos técnicos de RVC. Numa primeira fase os profissionais questionam os adultos 

acerca da utilização dos diversos programas (Word e Internet, para os adultos de nível B1, 

B2 e B3, PowerPoint e Excel apenas para o nível B3) e vão registando as informações no 
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Quadro de Diagnóstico de TIC. Estas informações vão permitir à equipa sinalizar os adultos 

que vão necessitar de formação complementar caso entrem em processo, bem como a 

identificação de competências a evidenciar no Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Esta 

sessão tem também como objectivo a demonstração, de uma forma muito sintética, das 

potencialidades destes programas, permitindo também um contacto prático dos adultos com 

estes. Esta parte da sessão serve para verificar as potencialidades e dificuldades de cada um 

dos adultos nesta área.  

- Análise de Perfil a LC/CE – No CNO do CNED, as áreas de Linguagem e Comunicação (LC) 

e Cidadania e Empregabilidade (CE) são trabalhadas pela mesma formadora, sendo 

analisadas em conjunto nesta primeira fase. A análise de perfil a LC é feita a partir de 

actividades orientadas para leitura, interpretação oral e produção de textos, tentando abordar 

as unidades de competência do referencial. Esta sessão é orientada pela formadora, que 

fornece um texto ao grupo, que será lido em voz alta e discutido oralmente, sendo que 

posteriormente cada adulto responde a questões sobre o mesmo por escrito. Assim é 

possível analisar não apenas a oralidade e escrita do adulto, mas a sua capacidade de 

interpretação e da forma como se expressa. Relativamente a CE, embora seja transversal a 

todas as outras áreas, é solicitado ao adulto que este defina os conceitos de cidadania e de 

empregabilidade.   

- Análise de Perfil a MV – na sessão dedicada à Matemática para a Vida (MV) procura-se, 

através de uma actividade, construída pela formadora, identificar algumas competências e 

dificuldades dos adultos. Esta actividade tenta abordar os principais critérios de evidência do 

referencial, pois uma vez que este e demasiado extenso, não são possível abordar todos.  

Concluída a fase de diagnóstico é altura da definição do percurso do adulto, de acordo com as 

directrizes da Associação Nacional para a Qualificação (ANQ), uma vez que a equipa já está em 

condições de avaliar se procedem ao encaminhamento do adulto para o processo de RVCC ou para 

outras ofertas formativas de acordo com as características, motivações e expectativas do adulto.  

No caso de ser encaminhado para outras ofertas formativas, o profissional de RVC agenda uma 

nova sessão com o adulto, de forma a conhecer melhor os seus interesses e motivações, para que 

lhe possa indicar a opção mais indicada e os procedimentos a ter.  
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Se por outro lado o perfil do adulto for considerado indicado para o processo, este passará à fase de 

exploração da sua história de vida e demonstração das competências adquiridas. Para os adultos 

que entram em processo, o trabalho de diagnóstico serve ainda para verificar as suas dificuldades 

de forma a propor alguma formação complementar (interna ou de curta-duração). 

O processo de RVCC tem início na exploração da história de vida do adulto e das competências 

que este possui. É na exploração da história de vida que se vai conhecer de forma mais 

aprofundada as competências que o adulto adquiriu ao longo da vida, nas quatro áreas de 

competências-chave.  

Esta fase é dividida em três sessões que são dinamizadas pelo profissional de RVCC, numa lógica 

informal, de diálogo e partilha de aprendizagens. Na primeira sessão é onde se explica aos adultos 

os objectivos desta fase e o tipo de trabalho a desenvolver. Para além disto, é trabalhado o contrato 

efectuado entre o adulto e o centro, são marcadas as sessões de formação complementar e 

trabalha-se o conceito de Portefólio e a sua organização, as narrativas de vida e currículos, os 

instrumentos de mediação e o referencial de TIC.    

Os instrumentos de mediação têm como objectivo ajudar o adulto a (re)memorizar os seus 

processos de aprendizagem para revelar as suas competências. Isto é fundamental para que o 

profissional de RVC possa articular a experiência com o referencial de competências-chave. Para 

além de explorarem momentos do passado, estes instrumentos ainda permitem reflectir sobre o 

presente e o futuro, de forma a ajudar o adulto a projectar o seu futuro. 

Nesta sessão os instrumentos entregues trabalham a parte das aprendizagens informais do adulto, 

apesar de que ao longo de todo o processo serão também trabalhadas a formais e não formais: 

 A minha fotografia: pretende-se que o adulto reflicta sobre si, construindo uma apresentação 

de si próprio e das suas competências; 

 Analisando as minhas potencialidades: tem como objectivo ajudar o adulto a identificar os 

seus pontos fracos e pontos fortes, explorando formas de resolver os primeiros e tirar 

benefícios dos segundos;  

 Um dia na vida de…: tem como finalidade auxiliar o adulto na tomada de consciência das 

aprendizagens ocorridas no seu quotidiano e, sobretudo, das competências que possui e 

evidência nas múltiplas actividades que desenvolve. 
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Caso o adulto não tenha trabalhado a Narrativa de vida na óptica das aprendizagens, é ainda 

entregue outro instrumento, O que a vida me ensinou, que permite, a partir da identificação e breve 

descrição de três momentos significativos, fazer uma reflexão sobre as aprendizagens realizadas e 

as mudanças ocorridas na sua forma de agir. 

É também entregue o referencial de TIC, procedendo-se a uma breve apresentação do mesmo, 

sempre tentando exemplificar formas de demonstrar os critérios à medida que vão trabalhando os 

instrumentos de mediação. 

Na segunda sessão são trabalhadas as áreas de LC e CE, através dos instrumentos: 

 Se eu fosse uma Escola (na perspectiva de um gestor de uma instituição escolar) 

 Se eu fosse um Governante 

 A música, o livro e o filme: constitui uma actividade introdutória a actividades que terão que 

ser desenvolvidas para a área de LC. 

Tal como na sessão anterior, são entregues aos adultos os referenciais de LC e CE, explicando-lhes 

algumas das competências que poderão demonstrar no Portefólio, à medida que vão explorando a 

sua história de vida. 

Ainda nesta sessão, é dado outro instrumento de mediação: A minha rede de relações. A partir 

deste instrumento o adulto poderá tomar consciência da multiplicidade de contextos de 

aprendizagem e da dimensão relacional que lhes está associada. Este instrumento servirá também 

articular com as áreas de Matemática para a Vida (MV) e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), sendo-lhes dados alguns exemplos de formas de o fazer.   

A terceira sessão tem como intuito o esclarecimento de dúvidas relativas à demonstração de 

competências no Portefólio e aos instrumentos de mediação. Nesta sessão é entregue o 

instrumento O meu projecto pessoal e/ou profissional, que ajuda o adulto a trabalhar o seu projecto 

futuro pós-processo de RVCC. 

Para além da apresentação do Referencial de MV e da orientação dos adultos para algumas das 

competências a evidenciar, trabalha-se também o instrumento As minhas competências 

profissionais, que tem como finalidade a reflexão sobre as aprendizagens realizadas em cada uma 

das actividades profissionais, reunindo as competências técnicas que tiveram oportunidade de 

desenvolver de forma a enriquecer o Curriculum Vitae que têm de construir ao longo do processo. 
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À medida que os instrumentos vão sendo trabalhados e articulados com as quatro áreas de 

competências-chave, vão sendo colocados nos respectivos Portefólios, para que as formadoras 

tenham conhecimento de algumas das competências que os adultos já possuem.  

Como nem todos os critérios dos referenciais são evidenciados no Portefólio, uma vez que nem 

todos são facilmente compreendidos pelos adultos, são feitas sessões de descodificação dos 

referenciais. Estas têm como objectivo simplificar a linguagem com que os mesmos foram 

concebidos para que o adulto possa compreender as evidências que faltam colocar no Portefólio, 

sendo que estas sessões são conduzidas pelas formadoras das respectivas áreas. Como não existe 

uma ordem específica para estas sessões, estas variam consoante a disponibilidade das 

formadoras.  

Para todas as áreas, a metodologia é a mesma, o referencial é descodificado critério a critério, 

sempre explicando de que forma o adulto pode evidenciar as suas competências de acordo com a 

sua história de vida, fornecendo exemplos elucidativos, de forma a que os adultos consigam realizar 

um conjunto de actividades reveladoras de competências ao nível das competências-chave. Os 

adultos que já realizaram algumas actividades podem nesta altura esclarecer dúvidas e partilhar 

experiências com o grupo.  

No fim das sessões de descodificação dos referenciais de cada uma das áreas, toda a informação 

recolhida na análise de perfil, as actividades no portefólio e a participação em sessão são sujeitas a 

uma análise para efectuar o encaminhamento dos adultos para sessões de balanço e demonstração 

de competências ou para formação complementar.  

As sessões de balanço e demonstração de competências apresentam algumas variações 

consoante as áreas, mas todas apresentam a mesma lógica. Nestas sessões a formadora dá 

feedback das actividades que os adultos já realizaram, sugerindo alterações e correcções a fazer, e 

refere os critérios que ainda não foram evidenciados, para os quais deverão também apresentar 

alguma actividade. Os adultos são ainda testados através da realização de actividades presenciais 

no sentido de avaliar as suas competências. O número de sessões de balanço e demonstração de 

competências é variável, depende das competências dos adultos demonstradas em sessão e 

evidenciadas no seu portefólio.  
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Caso o adulto demonstre competências na resolução das actividades e se o seu portefólio já esteja 

completo nesta sessão, será validado, caso contrário será encaminhado para as sessões de 

formação complementar.  

As sessões de formação complementar apresentam diferenças consoante a área que está a ser 

trabalhada. No caso de CE não é comum existirem estas sessões, uma vez que a demonstração 

destas competências é fundamental para a entrada do adulto no processo. A LC, o adulto pode 

entrar em formação complementar logo após a apresentação do referencial intercalando estas com 

as sessões de balanço e demonstração de competências. Na área das TIC, existe um horário 

mensal de oferta formativa, na qual os adultos se podem inscrever consoante a sua disponibilidade. 

Finalmente, para as sessões de MV é realizada a avaliação dos portefólios dos adultos onde estão 

feitas as actividades pedidas, de acordo com as dificuldades encontradas são explicadas as formas 

de resolução das actividades e discutidos os resultados. 

A sessão de Organização do Portefólio com o Profissional decorre entre as sessões de 

descodificação dos referenciais e as sessões de balanço de competências e tem como objectivos 

ajudar o adulto a construir e a organizar o seu Portefólio, rever com ele as correcções a fazer, 

sistematizar as competências demonstradas e as que faltam evidenciar e orientá-los para as fases 

seguintes.  

Antes da sessão, tudo o que diz respeito à organização do Portefólio é preparado e sistematizado 

pelos profissionais, com o apoio dos formadores num documento de monitorização, no qual se faz 

uma relação dos instrumentos de mediação e dos critérios de evidência já trabalhados em cada uma 

das áreas. Esta análise permite conhecer de forma um pouco mais profunda a história de vida do 

adulto, as suas aprendizagens, competências e dificuldades, permitindo também uma melhor 

monitorização do processo de cada adulto.  

Relativamente aos adultos com necessidades especiais, a estrutura do processo mantém-se, mas a 

forma como os técnicos conduzem as sessões são adaptadas às características dos adultos, bem 

como os instrumentos de mediação. 

É na fase de Validação de Competências que é realizada a preparação para o júri de validação, e 

é feita também a própria sessão final de júri.  

O adulto apenas é proposto para Júri de Validação quando foram demonstradas todas as 

competências nas diversas áreas, quer no Portefólio, quer nas sessões de Balanço e Demonstração 
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de Competências, mas a decisão do momento em que vai a júri cabe sempre ao adulto. Caso este 

decida ir a júri, o profissional de RVC agenda uma sessão para o ajudar a preparar o seu pedido de 

validação, o Portefólio e o trabalho que terá que apresentar, uma apresentação oral com um tema à 

sua escolha ou sugerida pela equipa de acordo com o seu percurso de vida, reflectindo com este 

sobre o seu percurso e desempenho no processo de RVCC. 

Nesta sessão é entregue ao adulto um enunciado de júri, onde constam sugestões de temas a 

abordar no trabalho final, a forma de apresentação do mesmo, o tempo disponível e a data limite de 

entrega do trabalho, antes da sessão final para que possa ser revisto, sendo que todos estes pontos 

são discutidos e negociados entre o adulto e o profissional.  

Se o trabalho do adulto e a sua capacidade para ir ao encontro dos objectivos da sessão de júri não 

forem suficientes, poderá ser necessária uma sessão de revisão, onde se trabalham os pontos que 

podem ser melhorados.  

O avaliador externo desloca-se então ao CNO para analisar e avaliar os Portefólios dos adultos 

propostos para júri e, num segundo momento, é realizada a sessão final de júri, na qual os adultos 

terão que apresentar oralmente os trabalhos que prepararam.  

Na sessão final de júri de validação, a metodologia utilizada está organizada em duas fases. Na 

primeira procede-se à avaliação da oralidade, da leitura, da compreensão de informação com 

estrutura matemática e da capacidade do adulto para a pesquisa, selecção e organização de 

informação, com base no trabalho que é apresentado. Na segunda fase avalia-se a capacidade do 

adulto para participar em debates, para expor as suas ideias e opiniões, para respeitar a opinião dos 

outros e para se posicionar face a temas de cidadania que possam ter sido apresentados. 

No final da apresentação, o adulto tem oportunidade de fazer uma auto-avaliação da sua 

participação no processo e uma projecção do impacto desta em termos profissionais e pessoais.  

Assim, os elementos que compõem o júri fazem um breve comentário à apresentação, ao 

desempenho demonstrado ao longo de todo o processo e ao Portefólio do adulto.   

Depois de um breve intervalo, no qual serão feitas as alegações finais sobre os adultos, o júri 

informa e orienta sobre a importância de se seguirem percursos subsequentes de formação, numa 

óptica de aprendizagem ao longo da vida, sendo depois entregues as declarações (que substituem 

temporariamente os certificados) e os Portefólios. 
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A Certificação de Competências consiste na confirmação oficial e formal das competências 

adquiridas, nos contextos não formais e informais, e das qualificações adquiridas pelo adulto através 

da formação e/ou da experiência identificadas no processo. A actividade chave deste eixo reside na 

emissão do Certificado equivalente ao respectivo nível de escolaridade.  

 

2.4. Ensino a Distância (EAD) –  do ensino por correspondência ao e-Learning  

O ensino a distância já existe desde o final do séc. XVIII, com um grande desenvolvimento a partir 

do séc. XIX quando se criou o primeiro curso por correspondência.  

A criação deste tipo de ensino pode estar associada a razões de ―ordem social e profissional ou 

mesmo cultural, associadas a factores como o isolamento, a flexibilidade, a mobilidade, a 

acessibilidade ou a empregabilidade‖ (Vidal, 2002, p. 9). Deste modo, tem como objectivos facilitar o 

acesso à educação e promover uma formação académica às pessoas que foram impedidas de 

continuar os estudos de forma presencial.  

Moore e Kearsley (1996) distinguem quatro fases do Ensino a Distância, baseadas em momentos 

históricos, traduzindo-se por isso em três gerações: 

1. A primeira geração, relativa à correspondência e ao estudo independente, era a única 

existente antes dos anos 70, onde apenas eram utilizados os guias de estudo e outros 

materiais imprimidos.  

2. Nos anos 70 surge então a segunda geração, que comporta duas fases, a primeira consiste 

na criação das Universidades Abertas, e a segunda na introdução de transmissão e 

teleconferência, onde os programas e instrumentos eram distribuídos aos alunos via rádio, 

televisão e cassetes áudio.  

3. A terceira e última geração surge nos anos 90, com a emergência da conferência por 

computador e outros recursos multimédia.  

Assim, durante o séc. XX, o ensino a distância passou por uma evolução bastante acentuada que foi 

desde o ensino por correspondência até à utilização dos mais sofisticados meios informáticos, com 

o auxílio da Internet, no entanto é importante ter em conta que alguns cursos de Ensino a Distância 

ainda são feitos através de correspondência, e não sendo esta a única forma utilizada, ainda é a 

mais comum.  
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De acordo com Moore e Kearsley (1996), Educação a Distância é a aprendizagem programada que 

normalmente ocorre num lugar diferente de onde se está a ensinar e, como consequência, requer 

técnicas especiais de design dos cursos, técnicas pedagógicas especiais, métodos especiais de 

comunicação por via de electrónica ou de outras tecnologias, como mudanças organizacionais e 

administrativas especiais. 

No entanto, um aluno e um professor poderão estar no mesmo espaço físico, e realizar educação a 

distância se estiver a utilizar materiais de apoio para comunicar, que não seja a via de comunicação 

directa. 

Tendo em conta as mutações tecnológicas que a nossa sociedade atravessa, terá de haver um 

acompanhamento da evolução tecnológica, sob pena de se perder a credibilidade dos métodos e 

recursos de ensino. No caso do ensino a distância, também começarão a existir falhas na interacção 

entre formador e formando e destes com o mundo, do qual fazem parte estas inovações 

tecnológicas.  

Dá-se então início a uma nova fase no ensino a distância visto que é possível aumentar a distância 

física entre os indivíduos, ao mesmo tempo que há uma maior interactividade e sincronicidade entre 

professores e alunos (Chaves, 1999). Neste sentido, podemos considerar que o ensino a distância é 

uma forma de usar a tecnologia na promoção da educação.   

Tal como refere Demo (in Hack, 1998, p. 3), ―a educação à distância será parte natural do futuro da 

escola e da universidade. Valerá ainda o uso do correio, mas parece definitivo que o meio 

electrónico dominará a cena‖.  

Neste sentido, dada a sua flexibilidade e amplitude de recursos, o computador apresenta-se como 

uma ferramenta indispensável para o ensino a distância, sobretudo com o uso da Internet ao serviço 

da educação, que tem vindo a adquirir cada vez mais estatuto na Educação a Distância e cuja 

designação actual é e-Learning.   

O e-Learning vem trazer novas possibilidades ao ensino a distância, uma vez que, através de 

plataformas de aprendizagem, vai permitir estabelecer uma relação mais próxima entre professores 

e alunos, no sentido de haver um acompanhamento e feedback constantes através da comunicação 

bidireccional. 
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Mais recentemente surge então o conceito de Blended Learning (b-Learning), que consiste na 

combinação das metodologias da formação presencial e do e-Learning. Este formato de 

aprendizagem, vem permitir a cada instituição efectuar uma formação à medida, ou adaptada às 

suas características e ao seu público-alvo. Esta formação faz todo o sentido para o tipo de projecto 

que se pretende implementar na instituição onde realizei o meu estágio7. 

Não se sabe o que o futuro nos reserva na evolução dos meios tecnológicos ao serviço da 

formação, no entanto, é de esperar que esta evolução se mantenha, ao mesmo tempo em que há 

uma preocupação com a qualidade do ensino prestado e com o acesso crescente à educação.  

 

2.4.1.  Plataformas de Aprendizagem  

As Plataformas de Gestão de Aprendizagem (Learning Manegement Systems – LMS) são 

aplicações ou softwares on-line, que se encontram especialmente preparados para promover um 

apoio na aprendizagem dos formandos. Este tipo de tecnologia é muito utilizado no EAD, devido à 

possibilidade de criar e gerir um espaço onde são partilhados conteúdos, onde se estabelece a 

comunicação formador-formandos e formandos-formandos, seja de forma síncrona (ao mesmo 

tempo. Ex: chats) ou assíncrona (em diferentes períodos de tempo. Ex: fóruns). Permite ainda a 

colocação de aulas completas ou apenas de documentação de apoio no caso de se proceder a uma 

formação b-learning.  

De acordo com Carliner (2005) um formador que utilize uma plataforma de gestão da aprendizagem 

deve: 

 Colocar o material on-line; 

 Acompanhar o progresso do aluno através da realização de instrumentos de avaliação on-

line; 

 Criar espaços de discussão on-line; 

 Criar outras ferramentas de comunicação (geral e individual); 

 Promover a segurança dos materiais; 

 Obter estatísticas acerca da utilização que os formandos fazem do curso on-line.  

                                                 
7 Ver capítulo seguinte.  



O Papel do e-Learning no Reconhecimento de Competências 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  Universidade de Lisboa 29 

Estas plataformas tem a vantagem de ser de fácil utilização, uma vez que já apresentam um 

template próprio (design e estrutura) e permitem realizar o upload (disponibilizar on-line) dos 

conteúdos previamente criados noutros programas informáticos (Word, Excel, PowerPoint…), sem 

que para tal seja necessário convertê-los em linguagem WEB (ex: HTML). Para além disto, estas 

plataformas também são de fácil acesso aos formadores, dado o seu cariz de simples utilização. 

Apresentam algumas funcionalidades básicas, como: 

 O acesso protegido por palavra passe e a gestão de perfis, sendo que cada perfil tem 

apenas as funcionalidades das tarefas que têm de realizar; 

 A gestão do acesso aos conteúdos, permitindo que o formador os disponibilize 

gradualmente;  

 A comunicação síncrona e assíncrona entre formadores e formandos; 

 A monitorização das actividades realizadas pelos formandos, promovendo um maior 

acompanhamento dos mesmos;  

 A gestão dos formandos e do seu processo formativo.  

No entanto, estas plataformas apresentam também algumas dificuldades, nomeadamente no que 

diz respeito à sua flexibilidade, que é limitada pela sua estruturação em secções próprias. Por outro 

lado, torna-se pouco interactiva para os formandos, mas esta questão poderá ser resolvida com a 

introdução de programas em Flash ou Dreamweaver (dois programas bastante utilizados na criação 

de sites e softwares interactivos). Por fim, como em todos os casos de EAD, é difícil fazer a gestão 

da avaliação dos formandos, sendo necessário criar meios de verificar se os trabalhos foram 

efectuados pelos formandos e se estes chegam intactos ao formador. 

 

2.4.1.1.  O moodle  

O moodle foi a plataforma escolhida para realizar o projecto, constituindo-se como um exemplo de 

uma plataforma de gestão de aprendizagem. É distribuído livremente na forma de Open Source (ou 

seja, fonte aberta e gratuita).  

Esta plataforma encontra-se organizada por módulos e orientada por objectivos de aprendizagem, 

apresentando assim um ambiente de aprendizagem construtivista, onde o formando vai construindo 

o saber através da aquisição gradual de competências. Os utilizadores desta plataforma participam 
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activamente nas actividades e interagem/comunicam com o formador e com outros formandos, 

consistindo num ambiente de aprendizagem dinâmico.   

As principais vantagens do moodle em relação a outras plataformas são: 

 o facto de ser open source, gratuita; 

 a sua difusão mundial, permitindo que as comunidades que a utilizam verifiquem 

constantemente a sua fiabilidade e contribuam para o seu desenvolvimento; 

 a sua estrutura por módulos; 

 a tradução em diferentes línguas,  

 o seu acesso ser realizado em espaço on-line, sem necessitar de programas específicos de 

instalação, o que torna o software acessível a instituições com menos recursos; 

 a possibilidade de reaproveitar os conteúdos colocados on-line através da produção de 

objectos de aprendizagem que podem ser utilizados nesta ou noutras plataformas de 

aprendizagem (norma SCORM).  

Apesar de não se encontrar previamente definido, o moodle permite aos formandos a construção de 

um e-portefólio de aprendizagem, o que também contribuiu de forma significativa para a escolha 

desta plataforma na realização do meu projecto, uma vez que no RVCC os adultos terão de realizar 

como trabalho final um Portefólio Reflexivo de Aprendizagens.  

 

2.4.1.2.  e-Portefó l ios  

Um portefólio pode ser considerado uma colectânea de trabalhos realizados por um adulto ao longo 

do seu percurso da aprendizagem, devidamente organizada, de forma a poder proporcionar uma 

visão tão alargada e pormenorizada quanto possível das diferentes componentes de 

desenvolvimento do seu processo formativo.   

Quer o adulto quer o formador, partilham responsabilidades na elaboração do portefólio, decidindo 

em conjunto o que este deve incluir, em que condições, com que objectivos e qual o processo de 

avaliação. O seu valor está na selecção, de forma a revelar as aprendizagens mais significativas, na 

organização do conteúdo que é incluído e na reflexão que o adulto apresenta acerca desse 

conteúdo.  
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As evidências de aprendizagem a incluir podem ser de natureza diversa. O portefólio deve reflectir o 

percurso do adulto, não se limitando aos aspectos cognitivos do seu trabalho mas incidindo 

igualmente nos aspectos de natureza afectiva. 

Importa sublinhar que um portefólio não é um mero repositório de trabalhos, a ideia da sua utilização 

encerra objectivos ambiciosos que, uma vez alcançados, permitem diversificar os processos e 

objectos de avaliação: 

 contextualização, ou seja, uma maior ligação da avaliação à situação em que se 

desenvolveu a aprendizagem, evitando realizá-la através de tarefas formais, desligadas do 

contexto;  

 reflexão dos adultos acerca do seu próprio trabalho;  

 participação activa dos adultos no processo de avaliação, tendo mais possibilidades de 

mostrar as suas competências, o que contribui para melhorar a sua auto-estima;  

 identificação dos progressos experimentados e das dificuldades mais características dos 

adultos, dada a natureza longitudinal dos portefólios;  

 facilitação do processo de tomada de decisão pelos formadores, a todos os níveis, pois 

ficam a conhecer melhor as principais características dos adultos.  

O portefólio serve para o adulto reflectir e perceber que tipo de trabalho que desenvolveu, quais as 

suas dificuldades, em que situações aprendeu melhor, quais as suas áreas de interesse, como é 

que auto-avalia e auto-crítica o seu trabalho.  

A utilização desta abordagem implica uma planificação e organização rigorosas, uma revisão 

sistemática e regular dos portefólios, e um cuidado especial com a selecção das tarefas a propor, de 

forma a que estes não se tornem meras colecções de trabalhos. Apenas através do 

acompanhamento por parte do técnico e dos formadores é possível que a utilização de portefólios 

conduza a uma avaliação autêntica, participada e reflexiva (IIE, 1994). Deste modo, o que o 

formador de RVC deve avaliar num portfólio é a identificação e reflexão sobre as competências 

adquiridas ao longo da vida, tendo por base a análise do seu percurso de vida.  

O portefólio é uma construção contínua, progressiva e dinâmica. Assim, o seu conteúdo pode ser 

melhorado, alterado ou aumentado sempre que necessário 

Estas são as premissas para a construção de um portefólio para o processo de RVCC, ou seja, um 

Portefólio Reflexivo de Aprendizagem, no entanto, com a passagem do processo para um ambiente 
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on-line, importa transferir este tipo de trabalho, que habitualmente é realizado em suporte físico 

(papel), para um suporte digital. É através desta ideia que surgem os Portefólios Electrónicos, 

Portefólios Digitais ou e-Portefólios.  

Um e-Portefólio consiste num espaço pessoal on-line, onde os adultos podem armazenar o seu 

trabalho, gravar os seus arquivos e aceder aos parâmetros do processo de RVCC. Poderão colocar 

informações e recursos relevantes para o seu processo formativo, e disponibilizá-los a outros 

formandos. No entanto algumas destas informações poderão ser preservadas através da colocação 

das mesmas numa pasta que não seja partilhada. Apresentando a mesma lógica de um portefólio, o 

e-Portefólio pressupõe uma pesquisa, repositório, selecção, reflexão e organização de conteúdos.  

No fim do processo de RVCC, o arquivo digital deverá pertencer ao adulto, deste modo, ele poderá 

utilizá-lo nos mais diversos contextos, ao longo da vida. 
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3. Capítulo I I – Projecto de Estágio: O e-learning no Processo de 

RVCC  

Para além de ser um desejo ou uma intenção, um projecto é também a expressão de uma 

necessidade, à qual se pretende dar resposta, mobilizando os recursos disponíveis para maximizar 

as potencialidades de um sistema de acção, de modo a satisfazer o maior número de pessoas 

possível. 

 

3.1. Centro Naval de Ensino a Distância (CNED)  

O CNED é uma instituição promotora de ensino recorrente, acreditada pelo Ministério da Educação, 

à qual foram delegados poderes para exercer um ensino autónomo aos seus alunos. O seu público-

alvo é composto por militares das forças armadas8, nomeadamente a Marinha, o Exército e a Força 

Aérea. 

A origem desta instituição remete para os finais dos anos 70, quando surge a necessidade de 

aumentar a cultura geral dos militares das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, fornecer-lhes mais 

qualificações académicas que lhes permitissem progredir na sua carreira profissional. Por isso, a 

Marinha criou o Centro de Instrução por Correspondência (CIC).  

Os Estatutos Militares das Forças Armadas publicados em 1990 vieram consagrar na lei um nível 

mínimo de qualificações académicas para os vários escalões das carreiras militares. Foi assim que 

surgiu o Centro Naval de Ensino a Distância, com o objectivo de proporcionar uma segunda 

oportunidade aos militares de elevar os seus níveis académicos. 

Logo em 1992 e 1993 esta instituição oferece um programa para o 2º Ciclo do Ensino Básico e no 

ano seguinte, o 3º Ciclo do Ensino Básico Recorrente a Distância, através de um contrato com uma 

empresa de Formação. 

Em 1997, conta com o apoio do Ministério da Educação para construir um curso próprio para o 

Ensino Secundário Recorrente. Este curso conta actualmente com mais de seiscentos alunos da 

Marinha, Exército e Força Aérea. 

                                                 
8 O ensino praticado no CNED é de facto para os militares das forças armadas, pois não engloba militares das forças 
especiais da GNR. 
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Tendo em conta a especificidade do Ensino a Distância, surge a necessidade de dotar os 

professores, e outros profissionais, de competências específicas para este tipo de ensino. No 

entanto, dada a escassez de formação nesta área, o CNED decide criar um Centro de Formação 

Contínua de Professores, para proporcionar a formação necessária aos professores, colaboradores 

e outros profissionais que trabalham no CNED. 

Os baixos níveis de qualificação da população portuguesa em geral aliadas ao facto de fornecer 

mais uma oferta ao elevado número de militares no activo com menos do nono ano de escolaridade, 

levaram o CNED a apresentar, em 2001, a sua candidatura a Centro de Reconhecimento, Validação 

e Certificação de Competências (CRVCC).  

Acreditado pela antiga ANEFA pelo Despacho conjunto n.º 804/2002 publicado em Diário da 

República, o CRVCC do CNED é um dos 219 Centros que constituem actualmente a Rede Nacional 

de Centros, desenvolvendo a sua actividade desde Janeiro de 2003.  

Em 2007 este Centro passa a denominar-se Centro Novas Oportunidades – CNO – e a apresentar o 

processo de RVCC também para o nível Secundário. 

Localizado no Edifício da Marinha em Lisboa, o CNED apresenta diversos departamentos que 

podem ser apresentados no seguinte organigrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama da instituição 
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Departamentos Funções 

Director 

(Capitão-de-Mar-e-Guerra) 
Planear, organizar, dirigir e controlar todas as actividades do CNED 

Subdirector  

 

Coadjuvar o director e substituí-lo nas suas faltas, ausências e 

impedimentos, e promover o apoio logístico às actividades.  

Gabinete de Estudos 

Elaborar estudos nas áreas da análise dos sistemas de ensino e 

organizacional.  

 Desenvolver projectos, efectuar a recolha, tratamento e análise de dados, 

elaborar relatórios que visam a melhoria da qualidade do ensino e dos 

materiais pedagógicos e propõem-se alterações de melhoria contínua.    

Gabinete de gestão de 

projectos 

Coordenar e controlar as actividades relativas ao concurso e execução de 

projectos externos bem como das actividades desenvolvidas no âmbito 

das parcerias com entidades externas à Marinha.  

Colaborar na preparação dos planos de actividade do CNED e na 

execução do orçamento anual e respectivo acompanhamento. 

Conselho Pedagógico 

(órgão de conselho do 

director para assuntos de 

natureza Pedagógica) 

Pronunciar-se sobre o Projecto Educativo do CNED e a gestão de 

currículos, programas e actividades de complemento curricular. 

Emitir pareceres relativos a materiais pedagógicos produzidos e utilizados 

no CNED e aos domínios de orientação, acompanhamento e avaliação 

dos alunos, bem como da gestão de apoios educativos. 

Departamento de 

Desenvolvimento 

Curricular 

Planear, coordenar e controlar as actividades do mesmo, coordenando-as 

com as actividades dos professores em serviço no CNED, efectuando 

propostas sobre a orientação pedagógica e métodos de ensino. 

Departamento de 

apoio 

Assegurar a satisfação das necessidades logísticas e administrativas do 

CNED nas áreas dos recursos humanos e do material 

Departamento de 

Formação 

Coordenar, controlar e avaliar o sistema de distribuição do ensino, bem 

como os processos de avaliação escolar e ao mesmo tempo assegurar o 

acompanhamento aos alunos do ensino a distância. 

Centro Novas 

Oportunidades do 

CNED 

Reconhecer, validar e certificar competências que os adultos (Militares ou 

Civis) foram adquirindo ao longo da vida, possibilitando a obtenção de 

uma certificação de nível básico ou secundário.  

Centro de diagnóstico e encaminhamento para outras ofertas formativas 

nos casos em que o perfil não é adequado para o processo de RVCC. 
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3.1.1.  Centro Novas Oportunidades (CNO)  

O CNED apresentou a sua candidatura a Centro de Reconhecimento, Validação 

e Certificação de Competências (CRVCC) em 2001, de forma a possibilitar a 

valorização da experiência dos militares no activo que ainda não tinham 

certificação académica até o nono ano de escolaridade.  

A candidatura ao Centro de RVCC, permitiu ainda diversificar o público abrangido pela própria 

instituição, uma vez que este também estava aberto a todos os civis, maiores de 18 anos, que ainda 

não tivessem a certificação escolar até ao nono ano e que pretendessem ver reconhecidas, 

validadas e certificadas as experiências e conhecimentos que foram adquirindo ao longo da vida e 

nos mais diversos contextos.  

Já nos finais de 2006, o CNED foi um dos 54 Centros seleccionados a iniciar, numa fase piloto, o 

processo de RVCC de nível secundário. Mas foi em 2007 que o CRVCC passou a designar-se 

Centro Novas Oportunidades (CNO). 

O CNO do CNED é assim um dos Centros que constituem actualmente a Rede Nacional de Centros 

acreditados pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), pelo Despacho conjunto n.º 804/2002 

publicado em Diário da República, desenvolvendo a sua actividade desde Janeiro de 2003. 

Desde o início da sua actividade, o CNO tem orientado a sua intervenção em torno dos seguintes 

objectivos: 

 Ajustar o grau de formação e competências técnicas que os adultos, militares, militarizados e 

civis, vão adquirindo ao longo da sua carreira: 

 Reconhecendo e aumentado as suas qualificações escolares e profissionais; 

 Permitindo aos militares voluntários e em regime de contracto o reconhecimento das 

habilitações académicas de forma a facilitar a reinserção na sociedade civil; 

 Aceitando e instruindo todos os pedidos de reconhecimento de competências apresentados 

pela população. 

 Integrar as valências do CNO nas actividades de valorização individual em desenvolvimento no 

CNED: 



O Papel do e-Learning no Reconhecimento de Competências 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  Universidade de Lisboa 37 

 Utilizando a capacidade instalada no ensino a distância para complementar a aquisição de 

competências por parte dos adultos em processo de reconhecimento de competências; 

 Construindo um sistema integrado de informação para a gestão de educação de adultos de 

forma estruturada e abrangente nas Forças Armadas; 

 Prosseguindo actividades de investigação e desenvolvimento em parceria com outras 

instituições nos domínios da análise e reconhecimento de competências dos adultos; 

 Promover as acções de RVCC com outras actividades: 

 Promovendo as acções descentralizadas através da itinerância;  

 Fornecendo formação complementar;  

 Desenvolvendo e promovendo protocolos e/ou acordos com outros centros RVCC, de forma 

a optimizar as capacidades instaladas.  

O Centro Novas Oportunidades conta com uma equipa técnico-pedagógica constituída por: 

 Director: Comandante Nuno Murray Bustorff Silva 

 Coordenadora: Dr.ª Alda Oliveira 

 Profissionais de RVC 

 Formadores das diferentes áreas (Básico: Linguagem e Comunicação; Cidadania e 

Empregabilidade; Matemática para a Vida; e Tecnologias da Informação e Comunicação / 

Secundário: Sociedade, Tecnologia e Ciência; Cultura, Língua e Comunicação; e Cidadania 

e Profissionalidade.)  

 Avaliadores Externos (constantes na lista de avaliadores externos do Ministério da 

Educação) 

 Técnicas Administrativas 

 Técnica Oficial de Contas  

Como sugere a Carta de Qualidade dos CNO, os centros devem desenvolver ―uma estratégia de 

inclusão assente na acessibilidade e proximidade dos serviços prestados aos clientes, utilizadores e 

destinatários do Sistema de RVCC, nomeadamente cidadãos com necessidades especiais, em 

particular portadores de deficiência‖ (p.4). Para tornar isto possível o CNED estabeleceu em 2004 

parcerias com a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS) e com a Associação 

de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), estando actualmente a trabalhar o processo de 

reconhecimento de competências com vários adultos com doença mental e deficiência visual.  
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Actualmente está em estudo a implementação do processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências de Dupla Certificação (escolar e Profissional), em áreas ainda a 

definir, cujo objectivo é valorizar as competências profissionais dos adultos. Deste modo, poderão 

obter não apenas uma certificação escolar, mas também uma certificação profissional, que facilitará 

a sua mobilidade no mercado de trabalho.  

 

3.2. A construção do Projecto  

Segundo Guerra (2000), um projecto apresenta quatro fases essenciais: a emergência de uma 

vontade colectiva de mudança, a análise da situação e a realização do diagnóstico, o desenho do 

plano de acção e, finalmente, a concretização, acompanhamento e avaliação do projecto. Foi 

seguindo estas etapas que procedi à construção do presente projecto. 

 

3.2.1.  Emergência de uma vontade co lect iva de mudança  

O processo de RVCC decorre de uma forma muito adaptada à disponibilidade dos adultos, bem 

como à sua capacidade de compreender e identificar as suas competências. Para a maioria das 

pessoas, reflectir acerca da sua história de vida é um processo moroso, com dificuldades a surgir a 

cada momento. Sendo necessário um grande acompanhamento por parte do técnico de RVC, cujas 

funções são:  

―informar, aconselhar e acompanhar o candidato na definição do seu percurso no Centro RVCC; 

orientar o processo de reconhecimento de competências adquiridas; apoiar o candidato na 

apresentação da candidatura ao processo de validação; identificar as necessidades de formação e 

incentivar o desenvolvimento das competências pessoais, profissionais e sociais dos RH do centro; 

interpretar os referenciais de competências e procurar as suas relações internas; trabalhar em 

colaboração estreita com os formadores e o Júri de Validação‖ (ANEFA, 2001, p.38). 

Deste modo, e como refere Cavaco (2004, p.263) ―a identificação do percurso de vida e o 

reconhecimento dos saberes e competências é um trabalho bastante difícil, que exige uma grande 

implicação do adulto e uma postura atenta por parte do profissional‖.  

Por outro lado, aos formadores cabe: 
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―facilitar a tradução das competências de vida, identificadas através dos instrumentos de balanço de 

competências, nas unidades de competência do Referencial de Competências-Chave, facilitando 

assim a construção do percurso de formação «à medida» de cada adulto e do grupo‖  

(Leitão, 2003, p.17). 

Ora, os adultos que recorrem ao processo de RVCC apresentam, na maior parte das vezes, uma 

disponibilidade muito reduzida para o processo, especialmente no que respeita a frequentarem 

sessões de apoio e de formação complementar.   

Para responder à diversidade de situações e ao ritmo de aprendizagem e de reflexão de cada 

adulto, o processo de RVC poderá ser realizado de uma forma mais individualizada, ―induzindo 

processos de «autoformação assistida» através da utilização de um sistema de b-learning‖ (Leitão, 

2006, p. 12).  

Precisamente, a possibilidade de realizar o processo em sessões presenciais e sessões a distância, 

agregando outras funcionalidades de uma plataforma de aprendizagem on-line (possibilidade de 

disponibilização de materiais, dinamização de fóruns, wikies, chats, criação dos ―e-portefólios‖ 

(Leitão, 2006, p. 12), realização de questionários de avaliação, elaboração de diários, entre outros), 

possibilitarão um maior acompanhamento dos formandos e uma maior participação por parte destes, 

que a qualquer momento poderão comunicar entre si, com o técnico ou com os formadores.   

Embora a vontade seja a de transformar a realidade, é necessário ter em conta que as práticas de 

elaboração de projectos são experiências que se situam no campo dos fenómenos mentais e 

intelectuais, tendo como suporte estados de consciência e como produto um conjunto de 

representações antecipadas pelos sujeitos, pelo que as mudanças a efectuar, consistem em 

transformações possíveis e não efectivas da realidade.  

Neste sentido, a primeira intenção será, como refere Barbier (1996), passar de uma realidade que é 

conhecida, para uma idealizada. 

 

3.2.2.  Anál ise da s i tuação e a rea l ização do diagnóst ico  

A elaboração de um projecto exige o conhecimento do real onde se vai intervir, pelo que o 

diagnóstico desempenha um papel fundamental no conhecimento científico dos fenómenos sociais. 
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Nele são identificadas as modificações sociais, o que obriga a uma constante actualização dos 

saberes e das formas de enquadrar a acção, na realidade.  

A análise da situação obriga a uma reflexão, a um nível mais abstracto, do conteúdo, da génese e 

dos efeitos dos problemas, através da utilização de uma metodologia de pesquisa-acção. Como tal, 

para conceber qualquer tipo de projecto é necessário que quem o concebe possua um 

conhecimento holístico do campo de estudo, para que, posteriormente, a sua condução seja feita 

com sucesso (Raynal, 1998). 

É neste sentido que Guerra (2000) salienta que ―um bom diagnóstico é um garante para a 

adequabilidade das respostas às necessidades locais e é fundamental para garantir a eficácia de 

qualquer projecto de intervenção.‖ (p.131). Por isso é necessário ter em conta não só as 

necessidades e os recursos disponíveis para as colmatar, mas também o contexto onde estas se 

produzem.  

Uma vez que já me encontrava inserida no CNED há mais de um ano, foi fácil identificar uma área 

onde é necessário intervir, o CNO. No entanto, querendo respeitar as três fases de diagnóstico 

recomendadas por Guerra (2000) – pré-diagnóstico, diagnóstico e a hierarquização dos problemas e 

desenho de soluções alternativas – decidi que seria importante realizar um diagnóstico mais 

aprofundado através de uma consulta directa aos intervenientes na acção, pois tal como refere 

Guerra (2000), ―o diagnóstico participado vai gerando uma «cultura do projecto» e um conhecimento 

mútuo entre todos os intervenientes.‖ (p. 135). 

 

3.2.2.1.  Pré-diagnóst ico  

Esta primeira fase da construção de um projecto, segundo Guerra (2000), tem como objectivos 

definir as questões-chave do diagnóstico, determinar as áreas necessárias para cada problemática, 

reconhecer a informação existente e as suas respectivas fontes e, por fim, identificar não só o tipo 

de dados a recolher que nos permitirão clarificar a situação na qual pretendemos intervir, mas 

também as fontes, os recursos e as técnicas mais adequadas para os obter.  

Para definir os objectivos e o tipo de informações a recolher na fase seguinte, efectuei uma pesquisa 

bibliográfica, de forma a obter informações sobre os conceitos em estudo, sobre o trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido nesta área, de forma a contextualizar o projecto.   
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Tendo em conta que a escolha das leituras se deve relacionar com as questões de partida do 

estudo, a literatura consultada baseou-se sobretudo na evolução do reconhecimento de 

competências, sobre o processo de RVCC e sobre Ensino a Distância e e-learning.  

Sendo o pré-diagnóstico uma fase exploratória na qual é delineado o plano de análise da realidade 

onde pretendemos actuar, depois de seleccionado o campo de intervenção, foi necessário definir o 

tipo de informações a recolher, através de quem e como a obter.  

De forma a obter um bom projecto, deve-se ter em conta as necessidades, preferências, valores, 

interesses e motivações das pessoas a quem o mesmo se destina. Assim, numa primeira fase optei 

por realizar conversas informais com os diferentes intervenientes do processo de RVC, 

posteriormente realizar entrevistas de explicitação aos técnicos e aos formadores e proceder à 

observação simples das sessões presenciais.  

   Conversas In formais  

A primeira conversa deu-se com a coordenadora do processo de RVCC de nível Secundário, uma 

vez que inicialmente a minha ideia era incidir sobre esse público-alvo.  

Comecei por falar um pouco acerca dos objectivos que tinha para o meu estágio, nomeadamente o 

facto de procurar necessidades ligadas ao processo de RVC. Esta conversa veio a revelar-se muito 

produtiva uma vez que foram apontadas algumas das potenciais formas de intervir.  

Tendo constatado que o RVCC de nível Secundário ainda se encontra em fase piloto, sendo por 

isso impossível realizar este projecto atempadamente, orientei o meu trabalho para o RVCC de nível 

Básico. Deste modo, a segunda pessoa com quem estabeleci uma conversa informal foi com a 

coordenadora do processo de RVCC de nível Básico, que me forneceu algum apoio na pesquisa de 

informação relevante.  

Seguidamente, encaminhei a minha atenção para os técnicos de RVC e para as formadoras. Junto 

destes, tentei direccionar as conversas para as dificuldades encontradas durante o processo, para a 

forma como este era conduzido e para a sua opinião acerca da aplicação do e-learning ao mesmo.  
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     Entrev istas Semi-direct ivas  

A Entrevista é uma técnica que permite aos investigadores recolher mais adequadamente 

informações, valores, normas, sistemas de representação, transportados pelo próprio entrevistado. 

Esta prática distingue-se de outras, por promover a comunicação e a interacção humana, permitindo 

ao investigador extrair informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados.  

Os investigadores usam as entrevistas para transformar em dados a informação comunicada por 

uma pessoa. Assim, ao ter acesso aos seus ―pensamentos e ideias‖, torna-se possível medir aquilo 

que o entrevistado sabe (informação ou conhecimento), o que gosta e o que não gosta (valores e 

preferências) e o que pensa (atitudes e crenças) (Tuckman, 2003). 

A entrevista é considerada um instrumento de observação indirecta, uma vez que a recolha de 

dados, pode ser realizada por intermédio de outrem, podendo estar ou não directamente envolvido 

no terreno.  

Para que a entrevista seja realmente um diálogo entre pessoas e não um ―interrogatório‖, o 

entrevistador deve procurar estabelecer uma boa interacção com o seu entrevistado, ou seja, 

grande parte do trabalho envolve a construção de uma relação: investigador e sujeito passarem a 

conhecer-se e o investigador pôr o sujeito à vontade (Whyte, in Bogdan e Biklen, 1994), de forma a 

não sentir nenhuma tensão ou pressão.  

No presente estudo, optei pela escolha de uma entrevista semi-directiva, uma vez que pretendia 

aceder às representações que os profissionais e formadoras têm acerca do processo de RVCC, das 

metodologias utilizadas, das suas dificuldades e mais-valias e da forma como encaram a integração 

do e-learning no processo.   

Apesar de não ter conseguido realizar todas as entrevistas pretendidas, nomeadamente às 3 

formadoras, dada a dificuldade em encontrar um horário em que se encontrem sem sessões de 

forma a não ter de abandonar a entrevista a meio, aquelas que já realizei conseguiram fornecer-me 

uma perspectiva global que me permitirá entrar no terreno.   
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   Observação e não part ic ipante  

Uma outra metodologia de recolha de dados foi a observação simples, exclusivamente direccionada 

para a observação dos comportamentos e dos métodos pedagógicos empregues pelo formador nas 

sessões presenciais, no decorrer de todas as fases e etapas do processo.  

 Consistiu numa observação não participante, tentando a assumir uma posição de distanciação face 

ao observado, sendo por vezes difícil obter esse distanciamento uma vez que para que os adultos 

falem da sua história de vida, necessitam de confiar nas pessoas que se encontram presentes, e 

deste modo foi necessário adquirir essa confiança através da participação, não directamente nas 

sessões, mas nos momentos mais informais. Durante estes momentos aproveitava também para ter 

algumas conversas informais com os adultos para saber a sua opinião acerca da aplicação do e-

learning ao processo.  

 

3.2.2.2.  Diagnóst ico  

O diagnóstico é caracterizado pelo seu carácter interpretativo, prospectivo e sistémico (Guerra, 

2000), através do qual se tenta compreender a realidade, procurando identificar a relação entre os 

problemas e as suas causalidades, através da participação e conscientização dos actores 

intervenientes. Neste sentido, o diagnóstico, como refere a mesma autora, faz ―(…) parte integrante 

do processo de intervenção porque é um instrumento de interacção e comunicação entre actores 

face à compreensão da realidade e à identificação de necessidades‖ (Guerra, 2000, p.139).  

O conhecimento produzido pelo diagnóstico é multidisciplinar e deve definir relações causais no 

domínio económico, social, cultural e político do local (dimensões qualitativas) onde se realiza o 

projecto. Embora o diagnóstico tenha ―momentos fortes e intencionalizados de realização‖, este 

―prolonga-se durante todo o percurso de pesquisa‖, e deverá, por um lado, considerar os 

conhecimentos existentes e, por outro, articular ―os elementos qualitativos e quantitativos do 

fenómeno a estudar‖ (Guerra, 2000, p. 139). 

Nesta fase foi fundamental proceder à analise de todos os dados recolhidos, de forma a:  

 Perceber como se encontra a realidade face ao problema identificado; 

 Compreender os problemas identificados pelos intervenientes e as suas causas; 
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 Identificar as prioridades de intervenção. 

Foi possível presenciar as dificuldades que os adultos têm em comparecer a todas as sessões e em 

acompanhar o ritmo do grupo. Esta situação vem corroborar a perspectiva de que cada adulto 

deverá ser trabalhado num processo individual de reflexão e aprendizagem, embora algumas 

sessões possam ser realizadas em grupo.  

Por outro lado, nas entrevistas realizadas, também foram referidos outros problemas, 

nomeadamente a compreensão dos referenciais por parte dos adultos, o que demonstra que as 

sessões de descodificação dos mesmos deverão ser realizadas de forma presencial. No entanto, um 

acompanhamento assistido por computador poderá ser uma forma de contribuir para a 

compreensão dos referenciais, através da partilha de experiências e exemplos entre os formandos. 

Espera-se que este tipo de processo contribua para tornar os indivíduos promotores do seu percurso 

individual e social, e para aprenderem com os outros a partir da troca de experiências, da partilha de 

aprendizagens e da conjugação de esforços para a resolução de problemas individuais e sociais 

enquanto indivíduo e cidadão. 

Outro problema identificado foram as dificuldades a TIC, que apesar de serem variáveis de adulto 

para adulto, podem condicionar o projecto, mas este também pode ser um factor motivador para um 

maior empenho nesta área, uma vez que ao terem de utilizar as tecnologias para realizar o 

processo, iriam sentir que de facto as aprendizagens que faziam seriam úteis.  

Também os técnicos e formadores apresentam dificuldades nesta área, uma vez que não 

apresentam experiência de trabalho e-learning e por isso não têm uma noção concreta das 

potencialidades deste projecto e da forma como poderão acompanhar os adultos.  

 

3.2.2.3.  Hierarquização dos problemas e levantamento de  so luções alternat ivas  

Identificados os problemas, é fundamental que se estabeleçam e hierarquizem as prioridades para 

que se possam colmatar as necessidades (Fontoura, 2001). 

A prioridade inicial deste projecto consiste na formação dos técnicos e formadores para a utilização 

de um sistema e-learning, através da plataforma moodle, de forma a que estes compreendam as 
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suas potencialidades e a melhor forma de utilizarem esta ferramenta em prol do processo de RVCC, 

para tornar o adulto mais participativo, motivado, autónomo, etc.  

A segunda prioridade deste projecto é proceder à realização de um plano de acção, que consiga 

coordenar o processo de RVCC entre formações presenciais e a distância, numa concepção de 

aprendizagem b-learning. É importante nesta fase ter em atenção, de acordo com a metodologia 

existente, quais são as sessões que têm de ser necessariamente presenciais e aquelas que 

poderão ser realizadas de acordo com o ritmo individual através da plataforma.   

Finalmente resta por o projecto em prática com um grupo piloto, de forma a experimentar a eficácia 

das metodologias e dos instrumentos utilizados, sempre com vista a uma melhoria contínua com 

base na superação das dificuldades encontradas.   

 

3.2.3.  Desenho do p lano de acção  

O desenho do plano de acção torna-se claro quando o gestor possui uma visão global da situação e 

dos recursos internos e externos disponíveis para a sua delineação (Raynal, 1998). 

É portanto nesta fase que se fixam os objectivos, se definem as estratégias, se estabelecem os 

recursos e se programam as actividades. 

 

3.2.3.1.  Object ivos, estratégias e recursos  

O tipo de objectivos que se definem e o seu grau de especificidade, dependem do tipo de projecto 

que se pretende realizar e, caso os objectivos sejam definidos à priori, devem ser revistos à medida 

que o diagnóstico vai ocorrendo. Só assim se consegue diminuir a sua amplitude e intervir na área 

exacta para produzir as mudanças desejadas (Fontoura, 2001).  

Foi por este motivo que os objectivos definidos à priori tiveram de sofrer um reajuste de modo a 

serem adaptados às dificuldades encontradas.  

Inicialmente os objectivos eram: 

Objectivo Geral: Integrar o CNO no sistema de ensino e formação a distância do CNED 
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Objectivos Específicos:  

 Promover a utilização de ferramentas multimédia 

 Diversificar a oferta formativa do CNO  

 Facilitar o acesso à formação 

Após o processo de diagnóstico, os objectivos foram redefinidos para ir ao encontro das 

necessidades e dificuldades apontadas, pois tal como refere Guerra (2002), ―no início do projecto, 

os objectivos tendem geralmente a ser mais vagos e muito abertos, mas há medida que a 

intervenção decorre e o diagnóstico se afina, o projecto tende a definir os seus objectivos com 

menos amplitude e mais profundidade‖ (p.165). 

Terminado o diagnóstico, os objectivos gerais do projecto passaram a ser os seguintes:  

Objectivo Geral: Integrar o processo de RVCC no sistema de ensino e formação a distância do 

CNED 

Objectivos Específicos:  

 Facilitar o acesso ao processo de RVCC a públicos sem disponibilidade para sessões 

presenciais 

 Conjugar as metodologias das sessões presenciais com as metodologias do e-learning de 

forma a construir um sistema b-learning para o processo 

Através da: 

 Formação da equipa de RVC para a utilização de metodologias e-learning 

 Motivação dos adultos para a utilização das TIC  

 Promoção de apoio aos adultos de uma forma mais contínua 

 Partilha de experiências e informações entre os adultos 

 Promoção da autonomia no processo de ensino-aprendizagem dos adultos  

 Adaptação do processo ao ritmo de aprendizagem de cada adulto 

Definidos os objectivos, importa pensar sobre a melhor forma para os atingir, isto é, definir possíveis 

estratégias que se adeqúem aos propósitos pretendidos, bem como os recursos necessários para 

que cada estratégia possa ser concretizada:  
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 Adaptação do processo ao formato b-learning: conjugar as sessões presenciais e as 

sessões on-line de forma a promover um sistema que consiga alternar a parte de 

explicitação e de acompanhamento aos adultos.   

 Construção de um plano de formação de formadores para a utilização da plataforma 

moodle: em conjunto com o formador do moodle para a formação de professores que o 

CNED já possui, tentar construir um plano de formação à medida das necessidades dos 

formadores e técnicos de RVCC. Posteriormente, utilizando a sala de formação de TIC do 

CNED, que contêm computadores suficientes para todos, tentar aplicar o plano de 

formação. 

 Iniciação do processo b-learning com um grupo piloto: após uma reunião com a equipa 

acerca das potencialidades dos adultos, será seleccionado um grupo que já possua algum 

domínio das TIC, no entanto, será sempre aplicada formação extra aos adultos, acerca da 

plataforma moodle, de forma a que estes consigam aproveitar todos os instrumentos que 

serão disponibilizados. Para este processo, será um recurso importante a equipa de RVCC, 

nomeadamente a formadora de TIC que irá contribuir para a utilização da plataforma 

moodle pelos adultos. Outro recurso importante será novamente a sala de formação de TIC, 

onde os adultos podem ter acesso a computadores com Internet. No entanto, para que os 

adultos possam ter acesso à plataforma também a partir das suas casas, mesmo para evitar 

que tenham de se deslocar ao CNED, será necessário que estes também tenham 

computador com acesso à Internet, algo que será tido em conta na fase da selecção do 

grupo piloto.    

 

3.2.4.  Concret ização, acompanhamento e aval iação do projecto  

Como refere Raynal (1998), uma gestão organizada permite criar condições para que os 

intervenientes estudem e resolvam os problemas em equipa, implicando as funções do projecto e 

maximizando a comunicação dentro deste. Assim, é importante definir o plano de acompanhamento 

e o plano de avaliação do projecto.  
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3.2.4.1.  Plano de Acompanhamento  

O acompanhamento deste projecto será efectuado por mim, em conjunto com o formador do moodle 

e a equipa de RVCC, uma vez que para este tipo de projectos necessita de ser efectuado um 

trabalho conjunto.  

Inicialmente, o acompanhamento deverá contar com o apoio do formador do moodle, uma vez que 

será com este que irei delinear o plano de formação para a equipa de RVCC, bem como proceder à 

aplicação do mesmo.  

A formação propriamente dita terá a duração de 56horas, distribuídas por 5 sessões presenciais 

com periodicidade semanal e por 8 horas semanais de trabalho autónomo. Esta formação deverá 

conjugar características dos seguintes modelos: Formação-Acção, pois interessa que os formandos 

discutam e reflictam sobre os problemas que têm, trocando e compreendendo os obstáculos dos 

restantes membros da equipa, devendo ser este exercício mediado pelo formador; de Alternância, 

uma vez que é indispensável articular a formação com o local de trabalho, de forma a integrar todas 

as novas aprendizagens no trabalho que já exercem; e do modelo Experiencial de forma a levar a 

equipa a reflectir, individual e/ou colectivamente, acerca das experiências que tiveram ao longo do 

seu trabalho com os adultos. 

Seguidamente irei associar-me à equipa para delinear a intervenção junto dos adultos. Nesta altura 

serão delineadas as actividades específicas desta etapa do projecto, sendo também aplicadas pela 

própria equipa, com a participação em destaque da formadora de TIC, com a minha colaboração. 

Um processo de RVCC demora no mínimo 3 meses e varia de acordo com o ritmo dos adultos, 

neste sentido apenas poderei prever que esta fase nunca demorará menos de três meses a ser 

concretizada. O delineamento das actividades deverá ter a duração de cerca de um mês. No 

entanto, já é possível delinear a forma como decorrerá o processo no formato b-learning, que será 

explicitada no quarto capítulo deste relatório, no ponto Actividades por realizar: Experimentação do 

processo b-learning com o grupo piloto.  
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3.2.4.2.  Plano de Aval iação  

A avaliação de projectos é uma área em crescimento e trata-se de uma componente essencial, já 

que assegura a eficiência na planificação, no desenvolvimento das diferentes fases e nos resultados 

que se pretendem obter com o projecto. 

Neste sentido, a avaliação deve ser utilizada durante todo o processo de implementação e 

desenvolvimento do projecto, pelo que exige que se pense nela como algo sistemático e presente 

em todas as fases do ciclo de planificação deste. Assim, optei por realizar uma avaliação 

diagnóstica, de acompanhamento e de impacto (Guerra, 2002).  

Relativamente ao primeiro tipo de avaliação, consistiu na fase de diagnóstico dos problemas e na 

negociação do projecto com a instituição.  

Tendo em conta que o projecto deve ser exequível, é fundamental existir uma avaliação de 

acompanhamento pois será um meio que não só facilitará, durante a concretização do projecto, 

modificar alguns aspectos para evitar problemas que eventualmente possam aparecer durante a 

execução deste, mas também revelar a variação entre o que foi planificado e o que foi 

implementado, possibilitando o feedback da aplicação do projecto.  

Ainda, e a ser realizada no final da implementação deste projecto, será realizada uma avaliação do 

impacto pois tornar-se-ia numa forma de compreender as mudanças que ocorreram e os efeitos do 

projecto. 

As metodologias de avaliação tanto para o acompanhamento como para o impacto serão definidas 

com base nas actividades a criar, sempre aproveitando as potencialidades da plataforma. No 

entanto é de adiantar que irá ser contabilizada a participação por parte dos intervenientes e os 

resultados obtidos de um ponto de vista qualitativo. A opinião da equipa e dos adultos participantes 

acerca do projecto também será um aspecto a ter em conta na avaliação.  
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4. Capítulo IV – Dinâmica do Estágio 

          

4.1. Actividades Realizadas  

  

4.1.1.  Formação Moodle  

Para conseguir criar um projecto de formação e-learning, é necessário ter um conhecimento 

profundo acerca das ferramentas que pretendemos utilizar.  

Enquanto plataforma de aprendizagem a opção pelo moodle baseou-se no facto deste ser uma 

fonte aberta, ou seja, é gratuito, por ter como base pedagógica o construtivismo social, baseado 

na premissa de que as ―pessoas aprendem melhor quando estão engajadas em um processo 

social de construção de conhecimento pelo ato de construir alguma coisa para outros‖ (Filho, 

s/d), e por se tratar de uma comunidade de desenvolvimento, onde todos contribuem para a sua 

construção, partilha de informação e controlo da qualidade.   

Uma vez que não tinha conhecimentos suficientes acerca desta plataforma e soube que ia 

decorrer uma formação para professores sobre a mesma no CNED, solicitei que me deixassem 

participar como assistente.  

Esta formação, designada oficina, teve a duração de 50 horas, 25 das quais presenciais e as 

restantes de trabalho autónomo.  

Para dar início à formação foi necessário criar um nome de utilizador e uma palavra passe para 

me registar na plataforma9. Após o primeiro contacto com a plataforma, foi explicado que o 

resultado pretendido para a formação, nomeadamente um e-portefólio com todos os trabalhos 

desenvolvidos e a construção de uma disciplina, com a disponibilização de conteúdos, com 

exercícios relacionados e com a agregação de alunos na mesma.  

                                                 
9 O moodle do CNED aparece on-line em: www.cned.edu.pt/moodle 
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Após a inscrição na disciplina e na turma, a primeira actividade a realizar foi a realização de um 

questionário acerca das competências base a TIC. Este questionário tinha como objectivo fazer 

uma avaliação interna das competências de cada formando. 

A segunda actividade consistiu em fazer uma apresentação formal de cada participante no fórum 

criado para o efeito, designado ―Fórum Social‖. A terceira actividade consistiu na actualização do 

perfil, com a colocação de uma fotografia. Estas duas actividades serviram para familiarizar o 

utilizador com a plataforma.  

A quarta actividade foi a inserção no Portefólio digital, de uma pequena entrada que referisse as 

primeiras impressões acerca do moodle. O meu comentário foi o seguinte:  

―À primeira vista o moodle parece ser uma plataforma ideal para o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que permite estabelecer a relação pedagógica a distância, através do 

acompanhamento do aluno e da comunicação síncrona (chat) e assíncrona (fóruns). Ao mesmo 

tempo, o aluno tem espaço para pesquisa e para a realização de actividades de avaliação‖. 

A quinta actividade apelava a uma pequena reflexão sobre as potencialidades das TIC no 

ensino. Esta reflexão deveria ser colocada no fórum criado para o efeito, designado ―Fórum 

Reflexão – as TIC no Ensino‖. A minha reflexão foi a seguinte:   

―As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação vêm, sem qualquer dúvida, facilitar o 

processo de ensino aprendizagem uma vez que permitem aos alunos uma maior autonomia na 

busca do conhecimento, através da pesquisa e acesso à informação disponível, que é 

constituída por um ―banco de informação‖ cada vez maior e mais completo.  

Ao mesmo tempo, estas tecnologias permitem aos professores estabelecer a comunicação de 

forma síncrona e assíncrona com os alunos, o que facilita a relação pedagógica e o 

acompanhamento constante do seu processo de aprendizagem.  

As plataformas como o moodle, constituem uma ferramenta fundamental neste sentido, uma vez 

que, como ―tecnologia de ponta‖, permite integrar todas estas vertentes e fornecer aos 

professores e alunos, que se encontram a distância, a possibilidade de interagirem e 

estabelecerem assim uma relação pedagógica.  

A avaliação também é um aspecto fundamental destas plataformas de ensino-aprendizagem 

uma vez que, através da realização de exercícios, os professores têm a possibilidade de verificar 
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e acompanhar o desenvolvimento do aluno em cada uma das fases do processo de aquisição 

dos conhecimentos‖.  

A sexta actividade consistia em desenvolver o projecto pedagógico, ou seja, construir a 

disciplina. A minha disciplina teria então a designação de ―Ensino a Distância no Processo RVC‖ 

e teria como objectivos principais a criação de um espaço para que posteriormente pudesse 

desenvolver o meu projecto educativo de mestrado, tanto a nível da formação da equipa como 

do processo com os adultos.  

Para a criação da disciplina, foram facultados materiais, outra das funcionalidades da plataforma, 

acerca do funcionamento do moodle, nomeadamente o Manual do Moodle – Docente, próprio 

para professores, e textos sobre a forma prática de: configurar uma disciplina, inserir imagens e 

documentos, criar um fórum/glossário/chat, criar um mini teste, criar um questionário e inserir um 

relógio.  

As duas actividades seguintes consistiram precisamente na criação de um mini teste e de um 

questionário. Dado o carácter experimental destas actividades, não haverá necessidade de 

referir as questões colocadas, no entanto importa descrever o processo de construção.  

Relativamente ao mini teste, para o configurar foi necessário atribuir um nome e a descrição do 

conteúdo ou assunto. Posteriormente foi definido o prazo para a sua resolução, o tempo de 

execução, a ordem das perguntas (aleatoriamente ou predefinido), as hipóteses que o aluno tem 

para seleccionar, a classificação, possibilidade de consultar as respostas, permissão de grupos e 

por fim tornar o teste visível na plataforma.  

Configurado o teste, é altura de realizar as questões, que neste caso foram de verdadeiro ou 

falso e escolha múltipla, e de as adicionar ao mini teste.   

Para o questionário o processo é semelhante, uma vez que tem de se configurar do mesmo 

modo. Na edição das questões é que varia, uma vez que uma vez criadas as questões são logo 

adicionadas ao questionário. As questões construídas foram apenas de sim/não, de escolha 

múltipla e de escala.  

A actividade seguinte teve como base o HotPotatoes, uma ferramenta de construção de 

exercícios para um ambiente de aprendizagem on-line. Eu ainda não sabia trabalhar com esta 
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ferramenta, apesar de ter sido mencionada nas aulas de tecnologias educativas, pelo que foi 

também uma mais-valia para o meu processo de aprendizagem.  

A realização de um Chat on-line foi a actividade seguinte, cuja discussão girou em torno de duas 

questões fundamentais:  

1- As novas tecnologias garantem mudança do paradigma de ensino/aprendizagem? 

2- Quais os aspectos que condicionam os professores utilizadores das TIC em contexto 

educativo? 

O chat teria então como base o texto ―Ser Professor Hoje‖, no entanto, como foi dito para 

preencher um questionário inicialmente, sendo que este questionário serviria apenas como forma 

de desviar a atenção dos formandos para a questão central, para verificar a atenção com que 

estes estavam ao inicio do texto, o chat não correu conforme o previsto.  

A última actividade tinha então como objectivo fazer uma avaliação da formação. Tratando-se de 

um questionário de avaliação interno, não é possível aceder aos dados recolhidos com o 

mesmo.  

Para terminar esta formação, os professores fizeram uma apresentação individual do seu 

projecto pedagógico e elaboraram um relatório do mesmo. Uma vez que eu estava na formação 

como assistente, apenas para aprender a dominar a ferramenta, não procedi a esta parte do 

trabalho.  

 

4.1.2.  Entrev istas à equipa de RVC  

De forma a apreender o processo de RVC através da experiência da equipa do CNO do CNED, 

perceber quais as dificuldades encontradas pelos diversos profissionais no contacto diário com 

os adultos e Compreender de que forma poderia ser integrado o acompanhamento b-learning no 

processo de RVC do CNED, decidi realizar entrevistas aos formadores e aos técnicos de RVCC.   

Optei então por uma entrevista semi-directiva, uma vez que pretendia aceder às representações 

dos entrevistados acerca da forma como cada um encara e participa no processo e de que forma 

o e-learning pode ser inserido no mesmo.  
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Assim, tinha como intuito realizar 6 entrevistas semi-directivas e de aprofundamento, aos três 

técnico e às três formadoras do nível básico, para permitir aos sujeitos um nível intermédio de 

liberdade, o que estruturaria o seu pensamento e eliminaria as considerações para as quais se 

poderiam deixar arrastar e que não interessariam para o presente estudo. 

Tal como está presente no trabalho de diversos autores, a uma boa entrevista deve preceder a 

construção do seu respectivo guião (anexo2), que constitui um pequeno sumário, no qual 

constam os temas principais de forma a ―dirigir‖ a entrevista. Para a elaboração desse guia, a 

primeira etapa deve consistir em especificar as variáveis que pretendemos ter em conta e, a 

segunda, na concepção das questões, com base nessas variáveis (Tuckman, 2003). 

Como esta investigação visava captar pontos de vista de diferentes actores do processo, 

técnicos e formadores, procedi à elaboração de guiões com ligeiras diferenças, no entanto, os 

objectivos e os blocos temáticos dos questionários eram os mesmos.  

Relativamente aos blocos, em primeiro lugar foi importante criar um bloco onde me apresentasse 

e explicasse a finalidade do estudo, o qual defini como Legitimação da entrevista e motivação do 

entrevistado.  

Já o segundo bloco, serviria para recolher informações que me permitissem caracterizar o 

processo de RVC no CNED e identificar o papel de cada um dos profissionais no processo, 

assim, atribui a designação de Processo de RVC.  

O Bloco Dificuldades sentidas e fragilidades do processo, tinha como intuitos identificar as 

dificuldades sentidas pelos elementos da equipa no trabalho que exercem e perceber as formas 

de ultrapassar essas dificuldades.  

Foi também criado um bloco que se ocupava da identificação dos pontos fortes sentidos pela 

equipa no trabalho que exercem, designado Pontos Fortes.  

O quinto bloco, Sistema b-learning, tinha como finalidades identificar os sentimentos da equipa 

de RVC relativamente á implementação das novas tecnologias e do ensino b-learning no 

processo, trabalhar as dificuldades que esta nova forma de ensino-aprendizagem pode trazer e 

de que forma estas podem ser evitadas e perceber as mais-valias do sistema b-learning para os 

adultos e para a equipa.  
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O guião termina com o agradecimento pela colaboração dos entrevistados, colocando-os à 

vontade para acrescentarem alguma informação que não tivessem referido e que achassem 

pertinente, bem como questionar com alguma dúvida não esclarecida. 

Assim, cedida a autorização por parte dos entrevistados para a concretização e gravação das 

entrevistas, a sua marcação foi realizada de acordo com a disponibilidade de cada um, pelo que 

só foi possível realizar duas entrevistas, a duas técnicas. 

Para proceder a uma análise que permita realizar inferências e estudar os dados recolhidos, 

aumentando, simultaneamente, a compreensão sobre os mesmos foi elaborada uma análise de 

conteúdo para cada entrevista. A análise de conteúdo institui-se assim, como um processo 

sistemático, caracterizado por trabalhar os dados recolhidos de diversas formas, organizando-os, 

dividindo-os em categorias, sintetizando-os e retirando-lhes as ideias mais importantes. No 

entanto é necessário ter em conta que os dados recolhidos dizem respeito às representações 

dos indivíduos, fazendo esta parte de uma abordagem qualitativa de investigação.  

 

4.1.3.  Acompanhamento do Processo de RVCC  

De forma a compreender todas as etapas do processo de RVCC, não seria suficiente apenas ter 

em atenção as representações dos seus intervenientes, desta forma, senti necessidade de 

acompanhar presencialmente o processo, de forma a compreender de que modo poderia ser-lhe 

incorporada a vertente e-learning.  

A primeira etapa desta actividade foi seleccionar um grupo para efectuar o acompanhamento. 

Uma vez que não haviam grupos a iniciar o processo, ficou estipulado que acompanharia o 

grupo que se encontrava na fase menos adiantada.  

Iniciei o acompanhamento das sessões deste grupo no dia 11 de Dezembro de 2007, quando 

este já se encontrava na penúltima sessão de exploração da história de vida. Foi então feita uma 

pequena apresentação ao grupo dos objectivos da minha presença, de forma a não criar 

constrangimentos. Nesta altura foi possível obter logo um feedback, por parte dos 5 adultos 

presentes, acerca da implementação do e-learning ao processo, sendo que apenas uma adulta 

sentiu que poderia ter dificuldades.  
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As duas sessões de exploração da história de vida a que assisti, decorreram sob a mesma 

metodologia, em primeiro lugar foi realizado um acompanhamento individual a cada um dos 

adultos, onde iriam sendo especificadas as correcções a efectuar aos trabalhos já realizados, 

bem como iam sendo relembrados os trabalhos que ainda faltavam desenvolver. Posteriormente 

eram entregues mais instrumentos e explicadas as finalidades de cada um deles, bem como o 

trabalho que se pretendia que eles fizessem.  

Numa segunda fase destas sessões, é apresentado um referencial, de uma área por sessão, 

onde é explicado de uma forma muito geral, que tipo de actividades se pretende, sendo logo 

estabelecida relação com a história de vida dos adultos. 

Para além destas sessões de descodificação da história de vida, também assisti à primeira 

sessão de cada uma das áreas (TIC, MV, LC e CE). Nestas sessões pude assistir à 

descodificação dos referenciais de competências-chave para cada uma das áreas.  

Uma vez que já foi descrita a forma como este processo é realizado para cada uma das áreas, 

importa aqui referir que apesar das diferenças, todas as formadoras tentam sempre articular 

cada aspecto do referencial com a história de vida dos adultos, mas quando tal não é possível, 

sugerem que realizem actividades baseadas nos gostos e interesses dos adultos. É também 

dada uma grande importância ao aproveitamento do trabalho que já foi desenvolvido pelos 

adultos, ou seja, os adultos são aconselhados a rebuscar o que já fizeram e tentar relacionar 

com as novas actividades que realizarem.   

Durante estas sessões eu mantive-me no papel de observadora, tentado não intervir no decorrer 

da sessão, a menos que tal me fosse solicitado. No final da sessão, quando todos já se 

encontravam apenas a esclarecer dúvidas, tornava-me também participante, de forma a criar 

uma afinidade com os adultos, para que estes se sentissem descontraídos na altura de falarem 

sobre a sua história de vida.  

 

4.1.4.  Const rução do Plano de Formação moodle  

Para realizar o plano de formação (anexo3) foi necessário ter em conta que a equipa de RVCC 

não tem conhecimentos aprofundados de e-learning. Assim, os primeiros objectivos desta 

formação seriam relacionados com esta temática:  
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 Compreender as diferenças entre o ensino presencial e o ensino a distância 

 Distinguir os diferentes intervenientes no processo de formação a distância 

 Reconhecer diferentes metodologias de formação a distância  

 Conhecer os Meios de Comunicação Pedagógica utilizados na formação a 

distância 

Posteriormente era necessário que a equipa adquirisse um conhecimento mais aprofundado 

acerca das ferramentas que poderia utilizar, dando origem aos seguintes objectivos:  

 Promover a reflexão acerca da utilização de materiais multimédia em contexto 

educativo 

 Conhecer aprofundadamente uma plataforma de ensino a distância – moodle 

Depois de adquirirem as bases teóricas acerca do ensino a distância, que lhes vão permitir 

compreender o trabalho que é passível de exercer, seria então necessário compreenderem de 

que forma poderiam adaptar esta nova forma de ensino-aprendizagem ao processo de RVCC. 

Surgem então dois novos objectivos: 

 Perceber a importância da formação a distância para o processo de RVCC 

 Reflectir acerca de diferentes formas de utilização das novas ferramentas no 

processo de RVCC 

Dados estes objectivos de formação, é necessário definir o dispositivo de formação a utilizar. 

Ora, tendo em conta as novas formas de organização do trabalho e do poder, a Educação de 

Adultos devem integrar iniciativas inovadoras de transmissão, construção e difusão do saber 

através de diversas formas pedagógicas. É importante substituir as formações estandardizadas 

baseadas em teorias e numa aprendizagem passiva por parte do indivíduo, por uma formação 

que articule uma componente teórica com as experiências no contexto real de trabalho, 

adequando e reconhecendo os perfis de formação existentes no mercado de emprego.  

Os instrumentos e a metodologia de formação devem por isso facultar uma apropriação e uma 

mobilização dos saberes pelo formando, através do desenho das condições da actividade 

profissional, podendo o programa modificar-se e reorientar-se em função das necessidades do 

grupo. É por isso imprescindível a participação do indivíduo na negociação das suas 

necessidades de formação com o formador, devendo as práticas de formação assentar na 

problematização de situações em grupo.  



O Papel do e-Learning no Reconhecimento de Competências 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  Universidade de Lisboa 58 

Ao mesmo tempo que o formando se transforma num actor que constrói a sua própria formação, 

ao formador é-lhe exigida a participação no processo, cabendo-lhe a ele o equacionamento de 

situações que potenciem a transformação individual. 

Aprender, seja pelo ensino ou pela experiência, consiste num ciclo de dois momentos que se 

interrelacionam: o fazer, em que o que se sabe é investido na actividade profissional; e o saber, 

em que o que se sabe na prática é reelaborado a um nível superior de formalização (Lopes, 

1996). Esta articulação contribui para o enriquecimento do conteúdo do trabalho e da intenção 

formativa, favorecendo a formalização dos saberes já utilizados na prática profissional (Lopes, 

1996). 

Realizado o diagnóstico dos problemas, o responsável pela formação pode optar por diferentes 

modelos pedagógicos que diferem consoante os objectivos definidos e as necessidades 

identificadas que se pretendem colmatar. Embora existam diferentes modelos capazes de formar 

profissionalmente os indivíduos não é obrigatório regermo-nos apenas por um, antes pelo 

contrário, devemos adaptar os diferentes modelos às necessidades formativas dos indivíduos. 

No entanto, é pertinente referir os principais modelos: 

 Formação em Sala de aula – caracteriza-se por ter uma componente essencialmente 

teórica, transmitida por um sujeito que detém o saber para um que não o detém, em que o 

segundo apresenta como característica essencial a passividade na participação na 

formação; 

 

 Formação em contexto de trabalho: caracteriza-se por reunir um conjunto de 

aprendizagens que vão substituindo os conhecimentos formais devido à necessidade de 

formação permanente e de olhar o indivíduo como alguém capaz de intervir e de modificar 

as práticas sociais e profissionais (Lesne et al, in Cabrito, 1995). É pois uma formação que 

possibilita o melhoramento do desempenho profissional, preparando as pessoas para um 

desempenho mais correcto da sua profissão.  

 

 Formação – Acção: caracteriza-se pelos formandos discutirem entre si ideias e opiniões, 

sendo mediados pelos formadores, ao mesmo tempo que realizam aprendizagens na 

acção.  
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 Formação experiencial: ―Formar é transformar e a transformação só é possível com a 

reflexão‖ (Cabrito, 2005)10. Quando reflectimos, sozinhos ou com outras pessoas, sobre a 

prática profissional, essa aprendizagem pode-se tornar extremamente importante e 

transformar a nossa maneira de trabalhar.  

 

 Formação em alternância: ―processo de formação que assenta numa dualidade de 

espaços formativos e na articulação das aprendizagens efectuadas na escola/centros de 

formação e as aprendizagens realizadas na empresa‖ (Cabrito, 1994, p.25). A alternância 

constitui uma forma concertada e interactiva de conceber pedagogicamente a formação, 

através do encontro de duas experiências humanas, a formação e o trabalho. O objectivo 

desta formação destina-se ao desenvolvimento de competências e destrezas que permitem 

melhorar o desempenho individual. Cabrito (1994, p.26) considera-a ―aprender através do 

trabalho‖, onde se articula o sistema de formação com o sistema produtivo, colmatando 

assim os problemas das empresas, combinando as componentes técnicas e as 

aprendizagens gerais e científicas. 

 

 Formação alternada: trata-se de uma formação que assenta na lógica da escola cuja 

oferta formativa se dirige para ―aprender sobre e para o mundo do trabalho através da 

aproximação ao contexto de trabalho‖ (Cabrito, 1994, p.27). Este tipo de formação aposta 

numa conciliação entre o crescimento económico e a formação do jovem enquanto 

cidadão, diminuindo o desajustamento entre o nível de qualificação profissional que é 

adquirido por um número cada vez maior de jovens e a qualificação exigida por esse 

mercado. A formação alternada articula assim, a escola e a empresa, procurando aumentar 

a motivação dos jovens para a formação, através da prática simulada que ao aplicar 

saberes teóricos em situações próximas do real facilita, por um lado, a contextualização 

das aprendizagens e das competências que se adquirem e, por outro, a inserção do jovem 

no mercado de trabalho. 

Como se pode verificar, existe uma panóplia de modelos pedagógicos de formação, capazes de 

formar profissionalmente os indivíduos.  

Ao considerar que a equipa possui já experiências e competências que devem ser tidas em 

conta na formação, não é pertinente limitarem-se a uma formação em sala. Até porque os 
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 Apontamentos das aulas de Formação Profissional: Políticas e Actores 
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adultos que estes formandos orientam apresentam características muito heterogéneas, 

fornecendo por isto um leque muito vasto de experiências que têm de ser partilhadas. Estes 

devem portanto ter um papel activo na realização das suas aprendizagens.  

Assim, é pertinente que a formação da equipa de RVCC do CNED conjugue características dos 

seguintes modelos: Formação-Acção, pois interessa que os formandos discutam e reflictam 

sobre os problemas que têm, trocando e compreendendo os obstáculos dos restantes membros 

da equipa, devendo ser este exercício mediado pelo formador; de Alternância, uma vez que é 

indispensável articular a formação com o local de trabalho, de forma a integrar todas as novas 

aprendizagens no trabalho que já exercem; e do modelo Experiencial de forma a levar a equipa a 

reflectir, individual e/ou colectivamente, acerca das experiências que tiveram ao longo do seu 

trabalho com os adultos. 

Conjugando estes três modelos, este dispositivo pode tornar-se num acto formativo e gerador de 

uma clima organizativo propiciador de mudanças qualitativas, quer a nível individual, quer a nível 

dos resultados que os adultos poderão vir a obter no processo de RVCC b-learning.  

Relativamente é sua duração, a formação deverá ter 16 horas de formação presencial e 32 horas 

de trabalho autónomo, distribuídas por 12 horas semanais (4 presencias e 8 autónomas) durante 

4 semanas (uma semana para cada módulo excepto para o terceiro módulo, que ocupa 2 

semanas). Na 5ª semana deverá ser realizado um seminário final com a duração de 8 horas 

onde os formandos deverão reflectir acerca da formação e das potencialidades do e-learning no 

processo de RVCC. Assim, a formação terá um total de 56horas distribuídas de acordo com o 

seguinte cronograma: 

Módulos Conteúdos 

Duração (horas) 

Presencial 
Trabalho 

autónomo 

Módulo1 – 

Ensino a 

Distância 

 O que é 

 Actores educativos 

 Metodologias 

 Meios de Comunicação Pedagógica 

 Importância para o processo de RVCC 

4h 8h 
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Módulo 2 – 

Plataformas de 

aprendizagem 

 O que são 

 Para que servem 

 Contribuição para a aprendizagem reflexiva 

 Portfólio Digital 

4h 8h 

Módulo 3 – 

Moodle 

 O que é o moodle 

 Como funciona 

 Vantagens em relação a outras plataformas 
8h 16h 

Seminário Actividades a desenvolver no Moodle 8h 

  56h (5 semanas) 

Cronograma da formação 

Para realizar um acompanhamento permanente da formação, e maximizar a qualidade das 

acções realizadas e das competências adquiridas e os efeitos indirectos sentidos na 

organização, poderão ser realizados questionários que meçam a satisfação dos sujeitos 

relativamente a todos os aspectos da formação (formador, metodologias utilizadas, etc.). 

 

4.2. Actividades por realizar  

 

4.2.1.  Concret ização do processo b- learn ing  

A parte fundamental do projecto é precisamente esta actividade, uma vez que todo o resto é 

apenas a preparação para o grande momento em que os adultos vão experimentar fazer o 

processo sob a modalidade b-learning.  

Para realizar esta actividade será seleccionado um grupo de adultos que, escolhidos pela equipa 

de RVCC, tenham competências de autonomia e autogestão, de forma a tornar esta experiência 

um exemplo de boas práticas.  

A este grupo será aplicada também uma formação acerca do moodle, mas na perspectiva de 

utilizadores que se limitarão a participar nas actividades que serão propostas. Esta formação 
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servira apenas para orientar os adultos, uma vez que muito dificilmente já terão tido contacto 

com uma plataforma de e-learning.   

Após esta pequena formação, para a qual contarei com o apoio da formadora de TIC, será então 

altura de iniciar o processo de RVCC através da conjunção de sessões presenciais com a 

plataforma de aprendizagem, para esta fase, terei de contar com o apoio de toda a equipa, 

nomeadamente das formadoras e da técnica de RVCC, uma vez que o processo será conduzido 

por elas com a minha colaboração.  

Deste modo, o processo de RVCC do CNED descrito no terceiro ponto do segundo capítulo 

deste relatório passaria a sofrer as seguintes alterações:  

Respeitando as fases do processo, Reconhecimento, Validação e Certificação de 

competências, o processo b-learning assenta fundamentalmente na fase de reconhecimento de 

competências, na terceira etapa – processo de RVCC propriamente dito. Na fase da validação, 

também poderá ser feito um acompanhamento on-line na parte da preparação para o júri de 

validação.  

As etapas de acolhimento e diagnóstico têm de ser realizadas presencialmente, uma vez que é 

nestas que o adulto conhece a filosofia a estrutura e as metodologias utilizadas no processo e se 

verifica se o adulto apresenta perfil para iniciar o processo de RVCC ou se terá de ser 

encaminhado para outras ofertas formativas.  

A explicação acerca das fases do processo poderá ser dada também através do site da 

instituição, de forma simples e objectiva, bem como a explicação do referencial de 

competências-chave, e das quatro áreas que o compõem (Linguagem e Comunicação, 

Cidadania e Empregabilidade, Matemática para a Vida e Tecnologias de Informação e 

Comunicação).  

Após a etapa de diagnóstico é altura da definição do percurso do adulto. Caso o perfil do adulto 

seja considerado indicado para o processo, este passará à fase de exploração da sua história de 

vida e demonstração das competências adquiridas. É nesta fase que será introduzida a 

componente e-learning aos adultos.  

Assim, respeitando o processo de RVCC, que tem início na exploração da história de vida adulto 

e das competências que este possui, vai ser feita uma sessão inicial, onde são explicados os 
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objectivos desta fase e o tipo de trabalho a desenvolver. Para além disto, é trabalhado o contrato 

efectuado entre o adulto e o centro e são marcadas as sessões de formação complementar. 

Antes de iniciar o conceito de portefólio, é explicado ao adulto que este fará parte de um 

processo dividido entre sessões presenciais e a distância de forma a facilitar o acesso ao 

processo dada a sua disponibilidade. Nesta altura deverá estar presente a formadora de TIC que 

irá começar a explicar o tipo de trabalho a desenvolver na plataforma. É explicado então o 

conceito de Portefólio, e-Portefólio e a sua organização, as narrativas de vida, currículos e os 

instrumentos de mediação que são fornecidos on-line logo na primeira sessão:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

É também explicado ao adulto que é através dos dois fóruns criados que estes vão estabelecer a 

comunicação a distância com formadores, técnicos e outros adultos em processo.  

O fórum e-Portefólios funciona como o Portefólio Digital do adulto, onde este poderá registar as 

competências que adquiriu ao longo da vida através da realização das actividades que lhe são 

propostas e que vão ao encontro do Referencial de Competências-Chave. Os formadores e 

técnicos irão comentar cada entrada dos adultos, de forma a dar-lhes indicações acerca do 

trabalho que efectuaram, e do que podem ir melhorando.  
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No fórum Dúvidas e Sugestões, os adultos poderão colocar dúvidas e dar sugestões, numa troca 

de impressões com os técnicos, Formadoras e restantes adultos, bem como uma partilha das 

experiencias e histórias de vida.   

Na segunda sessão são disponibilizados os referenciais, sendo que poderão ser também criados 

novos documentos de apoio a descodificação dos mesmos, com exemplos de actividades a 

efectuar e explicações simplificadas sobre cada tópico.  

São ainda fornecidos outros instrumentos para as áreas de LC e CE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira sessão tem como intuito o esclarecimento de dúvidas relativas à demonstração de 

competências no Portefólio e dos instrumentos de mediação. Apesar do esclarecimento de 

algumas das dúvidas já poder ter sido feito on-line, convém que esta sessão seja presencial. No 

entanto, serão previamente disponibilizados on-line outros instrumentos de trabalho para que 

também estes possam ser discutidos nesta sessão:  
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À medida que os instrumentos vão sendo trabalhados e articulados com as quatro áreas de 

competências-chave, vão sendo colocados nos respectivos e-Portefólios, para que as 

formadoras tenham conhecimento de algumas das competências que os adultos já possuem.  

Como nem todos os critérios dos referenciais são evidenciados no Portefólio, uma vez que nem 

todos são facilmente compreendidos pelos adultos, são feitas sessões de descodificação dos 

referenciais. Estas têm como objectivo simplificar a linguagem com que os mesmos foram 

concebidos para que o adulto possa compreender as evidências que faltam colocar no Portefólio, 

sendo que estas sessões são conduzidas presencialmente pelas formadoras das respectivas 

áreas.  

Apesar de já poderem ter sido realizados documentos para que a compreensão destes critérios 

seja facilitada aos adultos, esta é uma excelente oportunidade para tirar dúvidas aos adultos. As 

dúvidas seguintes acerca dos referenciais e das actividades a realizar para os critérios podem 

ser esclarecidas on-line no fórum Dúvidas e Sugestões.  

No fim das sessões de descodificação dos referenciais de cada uma das áreas, toda a 

informação recolhida na análise de perfil, as actividades no portefólio e a participação em sessão 

são sujeitas a uma análise para efectuar o encaminhamento dos adultos para sessões de 

balanço e demonstração de competências ou para formação complementar.  

As sessões de balanço e demonstração de competências poderão ser feitas na on-line no 

fórum e-Portefólios, uma vez que consistem no feedback que a formadora dá acerca das 

actividades que os adultos já realizaram, sugerindo alterações e correcções a fazer, e refere os 

critérios que ainda não foram evidenciados, para os quais deverão também apresentar alguma 

actividade.  

No entanto, para terminar estas sessões, deverá ser realizada uma sessão presencial onde os 

adultos deverão demonstrar as suas competências através da realização de actividades 

presenciais.  

Caso o adulto demonstre competências na resolução das actividades e se o seu portefólio já 

estiver completo nesta, será validado, caso contrário será encaminhado para as sessões de 

formação complementar.  
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As sessões de formação complementar apresentam diferenças consoante a área que está a 

ser trabalhada. Apesar das diferenças, estas poderão ser feitas numa componente b-learning, 

com explicações, actividades e exemplos práticos disponibilizados on-line, com o auxílio de 

materiais multimédia (inicialmente PowerPoint’s e a longo prazo com o uso de Softwares 

apropriados) e das funcionalidades que a plataforma já possui.  

A sessão de Organização do Portefólio com o Profissional decorre entre as sessões de 

descodificação dos referenciais e as sessões de balanço de competências e tem como 

objectivos ajudar o adulto a construir e a organizar o seu Portefólio, rever com ele as correcções 

a fazer, sistematizar as competências demonstradas e as que faltam evidenciar e orientá-los 

para as fases seguintes. Também esta organização pode ir sendo efectuada no fórum e-

Portefólios, através das indicações dadas pelos técnicos e formadores. No entanto, é 

conveniente haver uma sessão final onde se verifique a organização final do portefólio antes de 

o adulto ir a júri de validação.    

É na fase de Validação de Competências que é realizada a preparação para o júri de 

validação, e é feita também a própria sessão final de júri.  

O adulto apenas é proposto para Júri de Validação quando foram demonstradas todas as 

competências nas diversas áreas, quer no Portefólio, quer nas sessões de Balanço e 

Demonstração de Competências, mas a decisão do momento em que vai a júri cabe sempre ao 

adulto.  

Para os adultos que vão a júri será preparada uma sessão on-line onde será disponibilizado um 

enunciado de júri, onde constam sugestões de temas a abordar no trabalho final, a forma de 

apresentação do mesmo, o tempo disponível e a data limite de entrega do trabalho, antes da 

sessão final, para que possa ser revisto. O adulto poderá solicitar mais sugestões para temas de 

trabalho através do fórum Dúvidas e Sugestões, sendo também aqui negociados os aspectos 

referidos no enunciado de júri.  

Se o trabalho do adulto e a sua capacidade para ir ao encontro dos objectivos da sessão de júri 

não forem suficientes, poderá ser necessária uma sessão de revisão, onde se trabalham os 

pontos que podem ser melhorados e esta deverá ser presencial. É aqui que termina o processo 

b-learning, sendo que até a certificação se mantém o processo referido anteriormente.  
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4.2.2.  Acompanhamento e Aval iação do Projecto  

O acompanhamento e avaliação do projecto serão fundamentais para a conclusão do mesmo, 

uma vez que é necessário averiguar o cumprimento dos objectivos e dos resultados esperados. 

A avaliação do desenvolvimento e implementação das actividades de um projecto, qualquer que 

seja a área em que está inserido, é um processo fundamental, pois permite assegurar o seu 

rigor, qualidade e credibilidade. 

Para proceder a esta avaliação, já foi realizado o diagnóstico da situação inicial, será também 

realizada uma avaliação intermédia da forma como está a decorrer a formação, para que seja 

possível colmatar eventuais lacunas, e será efectuada uma avaliação final, onde irei ter em conta 

os resultados do projecto e a satisfação dos intervenientes.  

No final deste projecto espera-se então conseguir que o ensino a distância faça parte também do 

processo de RVCC, tornando a metodologia usada no CNO mais integrada na filosofia do CNED 

e mais apropriada à filosofia do próprio processo.   
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5. Reflexão Final  

Ao longo de todo o percurso de vida, o Ser Humano vai adquirindo experiências que vão permitir 

ultrapassar os problemas que lhe são colocados. Seja por instinto de sobrevivência, ou pela 

busca de aceitação numa sociedade que o próprio Homem construiu, sentimos necessidade de 

aprender, saber, conhecer, e é através da aplicação destes saberes que conseguimos lidar com 

tudo o que acontece no nosso quotidiano. Tal como refere Cabrito (1995), ―Os percursos 

formativos interpenetram-se e interagem, reagindo a necessidades pessoais, profissionais e 

institucionais e a contextos sócio-culturais e económicos numa dialéctica que forja processos de 

interacção e de ressocialização‖ (p. 30).  

―Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte‖ 

(Freire 1997, p.79), assim, ao acumularmos as nossas experiências, vamos construindo a nossa 

identidade e, mesmo quando não esperamos, há sempre algo que vem acrescentar mais uma 

característica à nossa personalidade. Assim, o Ser Humano encontra-se constantemente num 

processo formativo que dura ao longo de toda a sua vida. 

A formação experiencial, tendo como metodologias as histórias de vida e o balanço de 

competências, faz os adultos pensarem e reflectirem acerca dos seus percursos de vida, dando-

lhes a conhecer as competências que foram adquirindo nos diversos contextos nos quais 

estiveram inseridos, tornando-se o indivíduo ―actor do seu processo de formação, através da 

apropriação retrospectiva do seu percurso de vida‖ (Nóvoa, 1988, p. 117).  

Como é que este processo de reflexão sobre si mesmo pode ser induzido através da modalidade 

b-learning?  

A sociedade que hoje se apresenta é uma sociedade da informação e do conhecimento e, como 

técnica da educação, considero que se poderá tirar proveito das tecnologias para proporcionar, 

aos formandos do ensino a distância, novos mecanismos não apenas de aquisição desse 

conhecimento, mas acima de tudo de partilha e interacção com a comunidade.   

Através da Internet é possível fornecer, pesquisar e partilhar as informações, é possível 

comunicar, síncrona e assincronamente, é possível discutir e debater ideias, facilitando as 

interacções entre os formandos e os formadores, e até entre os próprios formandos.  
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O uso da tecnologia ao serviço da educação de adultos torna-se um aspecto fundamental, uma 

vez que, ao não terem disponibilidade para frequentar todas as sessões formativas, terão 

oportunidade de interagir, socializar e relacionar-se, tanto com os seus pares, como com os 

formadores e técnicos. No decurso desta relação, o adulto terá também a oportunidade de 

realizar o processo ao seu ritmo, dando ênfase às suas dificuldades e partilhando as suas 

dúvidas com o grupo.  

O processo de reflexão é individual, mas ao partilhar a história de vida com outros adultos, bem 

como ouvir o relato da história alheia, facilita o trabalho de identificação de competências, daí 

que o processo em grupo tenha as suas vantagens. O importante na criação de um ensino b-

learning, é não permitir que estas vantagens se percam, e sim promover uma melhoria 

qualitativa com base nas desvantagens do processo decorrer de forma não individualizada.  

A eficiência do ensino a distância vai depender dos métodos e tecnologias utilizadas, da 

interacção dos formandos com os formadores e do feedback existente relativamente às 

aprendizagens dos adultos. Para que seja possível efectuar um ensino a distância de qualidade, 

será então necessário combinar a aplicação e utilização das tecnologias, com a exploração e 

adaptação das sessões presenciais no sentido de estimular a continuidade do processo quando 

o adulto se encontra a distância.  

Ou seja, para despontar o processo de reflexão serão necessárias também as sessões 

presenciais, sem as quais era impossível explicar os objectivos do processo e de cada 

instrumento entregue, bem como fazer a descodificação dos referenciais.  

É importante ainda ter em conta que a Educação a Distância é mais acessível a pessoas auto-

dirigidas, que não necessitem de feedback ou de encorajamento (Moore e Kearsley, 1996). 

Neste sentido, os formadores deverão ser preparados para encorajar o estudo auto-dirigido ao 

mesmo tempo que também dão algum apoio aos adultos menos auto-dirigidos, de forma a 

proporcionar-lhes alguma autonomia.  

É para preparar os formadores e técnicos para este tipo de trabalho que é fundamental proceder 

à formação dos mesmos. Habituados a contactar diariamente com os adultos, os profissionais da 

área de RVCC não têm conhecimentos suficientes sobre o ensino a distância para poderem 

exercer um trabalho de qualidade juntos dos adultos num projecto como o que pretendo 

implementar.  
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A formação dos profissionais serve para a ―aquisição e desenvolvimento de competências e 

atitudes, cuja síntese e integração possibilitam a adopção dos comportamentos adequados ao 

desempenho profissional‖ (Dias, 1998, p. 6). Foi com base nesta premissa que considerei 

importante formar os profissionais de RVCC, de forma a prepará-los para os novos desafios 

profissionais que se lhes irão colocar com a aplicação deste projecto.  

É importante contudo considerar que estes profissionais já são portadores de experiências, 

saberes, vivências e não como uma tábua rasa sem conhecimentos. Para que se possa 

responder aos problemas e acompanhar as mudanças organizacionais da instituição, a formação 

teve de ser concebida à medida das necessidades dos formandos, ou seja, tendo em conta o 

contexto em que se processa e o público a quem se dirige. É portanto importante direccionar a 

formação sobre o moodle para o processo de RVCC, explicando de que forma é possível manter 

a filosofia do processo introduzindo a inovação tecnológica.  

A palavra acompanhamento é a palavra-chave para que seja possível criar uma situação em a 

permanece o respeito pelas fases do processo, ao mesmo tempo que se introduz a componente 

a distância. Através da forma como se irá processar este RVCC b-learning, é visível o esforço 

por manter a estrutura inicial, mas sempre tentando alternar as sessões presenciais com as 

sessões on-line, de forma a fornecer um maior acompanhamento aos adultos.   

No entanto, é importante pensar que os instrumentos e a metodologia de formação devem 

facultar uma apropriação e uma mobilização dos saberes pelo formando, podendo o programa 

modificar-se e reorientar-se em função das necessidades do grupo. Ou seja, caso sejam 

necessárias mais sessões presenciais, ou a disponibilização de mais materiais na plataforma, ou 

mesmo a criação de outros fóruns que inicialmente não estejam planificados, é importante que 

os técnicos e formadores tenham essa flexibilidade, de forma a ir adaptando o processo às 

necessidades dos formandos.  

Ao mesmo tempo que o formando se transforma num actor que constrói a sua própria formação, 

ao formador é-lhe exigida a participação no processo, cabendo-lhe a ele o equacionamento de 

situações que potenciem a transformação individual. 

A capacidade dos formadores para efectuar o processo desta forma, bem como os resultados da 

aplicação do e-learning ao processo de RVCC, vão ser medidos através da avaliação do projecto 

de intervenção.  
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Para se realizar um qualquer tipo de avaliação é necessário que se estabeleça um quadro de 

referência ou referente que, no seu fim último, concretize um modelo que seria o desejável. 

Deste modo, terei de construir um referencial que me permita verificar as diferenças entre o que 

era desejado e o que de facto foi concretizado.  

Com base nesta avaliação, surge então uma proposta para um novo estudo com base em 

algumas questões orientadoras:   

 Poderá o e-learning ser introduzido no processo de RVCC sem que este perca a qualidade 

e filosofia que é detentor? 

 Quais serão as dificuldades que os adultos terão para realizar o processo de acordo com a 

modalidade b-learning? 

 Como os formadores e técnicos conseguirão gerir um grupo cujo contacto é feito 

maioritariamente on-line? Terão eles as competências necessárias com a formação que 

lhes será aplicada para gerir o processo a distância?  

 Sairão os adultos com a mesma satisfação do processo daqueles que o realizam 

exclusivamente pela forma presencial? 

 Será o apoio prestado aos adultos suficiente e eficaz como o que é feito pela forma 

presencial?  

 

5.1. Balanço do Processo Formativo  

Sendo o processo de RVCC uma área que me era desconhecida, durante este primeiro 

semestre debrucei-me sobre a compreensão do processo de RVCC. Foi fundamental perceber a 

importância do mesmo, nomeadamente a filosofia que lhe está subjacente, e a forma como este 

se processa.  

Através de leituras realizadas acerca da temática, foi possível ter a noção de que alguns centros 

não cumprem as indicações da ANQ sobre a forma como este processo deve decorrer, mas o 

mais preocupante são as metodologias utilizadas para, objectivamente, certificar em série, o que 

perverte toda a filosofia do processo.  

Felizmente o meu projecto vai ser implementado no CNO do CNED, onde existe um cuidado 

com a implementação desta filosofia ao invés da preocupação apenas com as metas 
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estabelecidas para os certificados. Apesar das queixas de alguns formandos que se dirigem aos 

CRVCC’s em busca do facilitismo, os adultos que saem do processo de RVCC deste CNO 

sentem que de facto conseguiram explorar a sua história de vida e dela identificar e reconhecer 

as suas competências. Através da reflexão sobre o seu percurso e as aprendizagens que foram 

fazendo ao longo da vida nos contextos social, profissional e pessoal, conseguiram valorizar os 

seus saberes, e valorizar-se a si mesmos enquanto cidadãos.  

A melhor forma de captar a importância que se dá ao processo no CNED foi através das 

entrevistas realizadas as profissionais e a observação directa das sessões. Foi fácil perceber 

que são seguidas à risca as directrizes da ANQ, a relevância dada à aplicação das metodologias 

de balanço de competências e das histórias de vida, o cuidado com que cada instrumento é 

pensado para ajudar o adulto a reflectir sobre o seu processo e a incidência no adulto e no seu 

percurso, como centro do processo de reflexão e de aprendizagem.  

Este centro não se limita a cumprir as actividades básicas para a certificação, tenta sim 

demonstrar aos adultos que tudo o que estes fizeram ao longo da vida pode ter sido uma fonte 

de aprendizagem, mostra que todos os momentos da sua vida podem ter algo de formativo, 

basta para tal que reflictam acerca das competências que adquiriram em cada um deles.  

Para conseguir manter esta filosofia através do e-learning, é necessário criar actividades que 

incitem a esta reflexão e esta valorização das aprendizagens experienciais. Para além disto, a 

partilha de experiências e o respeito pelos ritmos de cada adulto também são um aspecto a 

considerar, e foi por isto que foi importante também nesta fase, dominar uma ferramenta que 

torne este projecto possível.  

A formação acerca do moodle foi também fundamental para o meu processo de aprendizagem, 

uma vez que é necessário compreender e dominar as ferramentas que vou utilizar para a 

implementação do projecto.  

A formação moodle foi importante para ver a forma como poderei formar a equipa para terem os 

requisitos mínimos para trabalhar na plataforma. Mais do que dominar a própria ferramenta, 

importou ver as metodologias de formação que posso efectuar.   

No entanto, a importância de ver todas as funcionalidades que o moodle possui superou a 

formação em si mesma, pois é através destas funcionalidades que a equipa de RVCC poderá 

efectuar o processo, promovendo a pesquisa e partilha de informação (possibilidade de colocar 
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documentos), o diálogo entre os adultos (nomeadamente através dos fóruns), o esclarecimento 

de dúvidas (através da colocação de comentários também nos fóruns), o acompanhamento 

individual (troca de e-mails e comentários com o formador e/ou técnico) e a construção de um 

portefólio digital (e-portefólio, com a colocação das actividades realizadas directamente na 

plataforma).   

Apesar desta ser a aprendizagem mais relevante, não foi a única, pois apesar de já ter um vasto 

conhecimento sobre as novas tecnologias, devido às aulas das quatro cadeiras de tecnologias 

frequentadas durante a licenciatura, e ter um grande à vontade para explorar a ferramenta, foi 

importante ter uma orientação acerca de como construir os instrumentos no seio da plataforma, 

nomeadamente os questionários, os testes e mesmo a configuração dos fóruns e chats.  

Relativamente às entrevistas à equipa de RVCC, a principal aprendizagem consistiu numa visão 

holística e ao mesmo tempo especifica sobre todas as etapas do processo, reconhecendo a 

finalidade de cada sessão, de cada instrumento entregue aos adultos, e sobretudo das 

dificuldades com que as técnicas11 se deparam durante as sessões.  

Por outro lado, também foi importante recolher as opiniões das técnicas acerca da forma como o 

processo pode ser adaptado ao e-learning, obviamente sempre contemplando sessões 

presenciais (modalidade de formação b-learning).  

O acompanhamento do processo foi fundamental para o meu processo formativo, uma vez que 

apenas com as entrevistas não seria possível compreender a metodologia adoptada na sua 

totalidade. A forma como as técnicas e as formadoras lidam com os adultos, a forma como os 

fazem reflectir sobre o seu percurso, e como estes reagem às diferentes sessões, actividades 

que têm para fazer, as dificuldades que vão surgindo tanto à equipa como aos adultos, entre 

outros aspectos tão importantes, apenas podem ser apreendidos através do contacto com o real.  

Esta minha aprendizagem pela experiência, ou seja, por observar as sessões, fez-me perceber o 

porquê das palavras de uma das técnicas entrevistadas:  

“Estamos um bocadinho à parte mas estamos sempre presentes, até porque precisamos sempre 

de perceber quando eles faltam, porque é que faltaram, se esta a acontecer alguma coisa a nível 

profissional ou pessoal que está a afectar o rendimento deles e passar esta informação às 

                                                 
11 Uma vez que as formadoras não tiveram disponibilidade para realizar a entrevista. 
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formadoras, porque elas têm tantos grupos que não conseguem ter tempo para perceber o que 

se passa com cada um dos adultos, e nós estamos mais presentes”. 

Na realidade os adultos deparam-se com inúmeros problemas, pessoais e profissionais, que os 

fazem colocar em causa a sua participação no processo, neste sentido é importante que as 

técnicas estejam presentes para aconselhar e muitas vezes para ajudar a resolver as 

dificuldades que se lhes colocam. Este papel dos técnicos de RVCC é fundamental, uma vez que 

os adultos têm de se sentir motivados, sentir que as dificuldades são apenas mais um obstáculo 

que irão ultrapassar para conseguirem atingir o objectivo final, a certificação.    

Esta realidade apenas é possível visualizar com a prática, com a experiência, com a convivência 

com os adultos, pois apesar de poder ser referido na literatura e pelas técnicas em entrevistas, 

apenas é possível perceber a dimensão do problema quando também fazemos parte da 

realidade.  

O processo de RVCC, apesar de ter sempre a mesma metodologia de acção, apresenta-se 

muito mais complexo do que possamos imaginar, pois nunca devemos esquecer que estamos a 

lidar com pessoas, todas diferentes, com vivências diferentes e com problemas muito distintos. A 

motivação para o processo varia, tal como a forma de elaborar cada actividade. Esta foi também 

uma grande aprendizagem que eu fiz, uma vez que quando procedi à leitura de bibliografia sobre 

o processo, fiquei com a ideia de que o RVCC seria algo monótono, sempre com os mesmos 

resultados, mas após o contacto directo com o campo, foi possível ver a diversidade que lhe está 

subjacente e a riqueza encontrada em cada adulto, enquanto indivíduo, com uma história de vida 

própria.   

Foi com base neste diagnóstico que consegui conceber o plano de formação para a equipa de 

forma a manter este acompanhamento aos adultos, mesmo que este se encontrassem num 

processo a distância. Assim, apesar de já ter uma noção do que pretendia que lhes fosse 

transmitido, tive algumas dificuldades na delimitação das temáticas. Se por um lado o curso teria 

de fornecer as bases teóricas acerca do ensino a distância, das ferramentas a utilizar e 

essencialmente a capacidade de conseguir manipular o moodle, por outro lado teria de ter uma 

duração relativamente curta, o que me obrigou a ser bastante sucinta nas temáticas a abordar.  

A forma de ultrapassar esta situação foi a criação de um plano muito restrito, onde os assuntos a 

tratar seriam exclusivamente o ensino a distância e o trabalho desenvolvido em plataformas de 

ensino-aprendizagem, com grande incidência no moodle. 
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Para realizar os manuais de formação, que se encontram em fase de processamento, para além 

de efectuar uma revisão da temática do EAD, explorei também mais um pouco acerca dos e-

portefólios, ou portefólios digitais, uma vez que esta será a grande base de trabalho na 

plataforma.   

Os portefólios digitais funcionam como os portefólios físicos, ou seja, tem como intuito retratar o 

percurso de aprendizagem efectuado pelo seu autor, bem como a reflexão sobre esse percurso. 

Não sendo um arquivo de todos os trabalhos dos adultos, o e-portefólio irá apresentar-se como 

uma forma organizada e sistemática de trabalho, onde os adultos colocarão as actividades que 

realizarem no âmbito da exploração da sua história de vida.  

As vantagens da utilização de um portefólio digital em detrimento de um portefólio físico, são 

obvias, nomeadamente o facto de cada trabalho adicionado poder ser automaticamente 

verificado pelo formador e/ou técnico de RVC, sendo que o feedback poderá ser imediato, 

facilitando a reformulação do mesmo. Para além disto também o facto de outros formandos 

terem acesso a todos os trabalhos, desenvolve uma cultura de partilha de informação, que 

servirá para uma melhoria significativa da qualidade dos trabalhos de todos os elementos do 

grupo. Por outro lado, e numa perspectiva mais ambiental e económica, o facto de ser digital 

também facilita a poupança de recursos, uma vez que os portefólios são sujeitos a revisões 

constantes.   

Relativamente a questões de direitos de autor e confidencialidade, é possível proteger os 

documentos, colocando-os disponíveis apenas para leitura, ou então colocar numa pasta que 

não seja partilhada com todos os formandos, e que seja visível apenas para o formador 

mediante a apresentação de uma palavra passe.  

Ao nível da aprendizagem dos adultos, o e-portefólio surge como uma fonte motivacional para as 

TIC. Mas ao mesmo tempo que lhes permite desenvolver destrezas informáticas, este também 

acaba por contribuir para facilitar a comunicação e a reflexão acerca das suas competências, 

uma vez que o processo de escrita obriga a uma maior capacidade reflexiva do que a mera 

comunicação verbal que é feita em sessão, sendo que esta ultima é para alguns uma tarefa 

árdua.  
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De todo o modo, o portefólio digital surge nesta fase como uma mais-valia para o processo 

formativo dos adultos, uma vez que nos encontramos na Era da WEB, sendo toda a 

comunicação e transmissão da informação bastante facilitada pela mesma.  

Estas são as premissas para que a equipa de RVCC consiga desenvolver um trabalho de 

acompanhamento aos adultos através da plataforma de aprendizagem.  

A forma como vai ser efectuado este acompanhamento também foi uma fonte de aprendizagens 

para mim, uma vez que tive de desenvolver um plano de procedimentos, onde conseguisse 

conjugar a formação presencial com a formação a distância sem com isto perverter a filosofia do 

processo de RVCC.  

Tentando manter algumas sessões presenciais, essenciais para que os adultos 

compreendessem os aspectos a trabalhar no processo, tentei criar um acompanhamento on-line, 

de forma a tornar o processo de RVCC mais individualizado e direccionado para o adulto e para 

a sua história de vida. Sempre numa perspectiva de partilha e troca de informação entre os 

adultos, de forma a fazê-los reflectir sobre a sua experiência e sobre a experiência dos seus 

pares, este processo fornece uma maior autonomia ao adulto, que passa a fazer a gestão do 

processo em função das suas necessidades e disponibilidade.  

A maior dificuldade nesta adaptação do processo à modalidade b-learning prendeu-se com o 

facto de ter de distinguir os momentos em que as sessões poderiam ser convertidas em 

disponibilização de informação numa plataforma e respectivo acompanhamento on-line e quando 

era estritamente necessário fazer sessões presenciais. A melhor forma de colmatar esta 

dificuldade foi através da retrospectiva de como decorre todo o processo de RVCC do CNED e 

tentar perceber quais são os momentos fundamentais do processo em que os adultos têm 

mesmo de se reunir com os formadores e/ou técnicos. Tudo o resto poderia então ser feito a 

distância utilizando para tal as metodologias adequadas, que tinham sido apreendidas 

anteriormente.  

Infelizmente a parte de concretização do projecto não foi realizada durante o estágio, sob a 

justificação de que o momento pelo qual a instituição está a passar não permite despender dos 

recursos necessários para a realização de um projecto tão importante e que requer tanta 

atenção por parte de todos os intervenientes. Como tal, todas as etapas foram descritas de 
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forma tão cuidada quanto possível para que este projecto esteja preparado para ter início assim 

que se que detenham as condições necessárias para este ser posto em prática.   

Quando implementado, apenas através da avaliação do projecto será possível verificar se a 

forma como foi idealizado este processo é a mais adequada para os adultos, no entanto é 

importante realizar um acompanhamento frequente da forma como o processo esta a decorrer, 

de forma a ir adaptando este processo aos adultos, pois ninguém melhor do que os próprios 

poderá delinear o seu processo formativo.  
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Anexo1 

O processo de RVCC 

O processo de RVCC, seja ele relativo ao nível básico como ao secundário, está todo centrado 

em torno do Referencial de Competências-chave e de três eixos de Intervenção: 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. 

O Referencial de Competências-Chave é um documento que orienta o trabalho de 

reconhecimento, validação e certificação desenvolvido pelos formadores, pelos profissionais e 

pelo adulto.  

Definido pelo Ministério da Educação, o referencial do nível básico encontra-se organizado em 

três níveis: Básico 1, Básico 2, Básico 3, correspondentes, respectivamente, ao 1º, 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico, abrangendo quatro áreas de competências-chave, consideradas essenciais à 

formação dos adultos:  

- Cidadania e Empregabilidade (CE);  

- Linguagem e Comunicação (LC); 

- Matemática para a Vida (MV);  

- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

 

 

 

 

 

 

Estrutura do Referencial de Competências-chave (nível básico) 
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Cada área de competências-chave está segmentada em quatro unidades de competência, nas 

quais estão contemplados critérios de evidência que especificam e clarificam o que se 

pretende em cada uma das unidades de competência. Estes critérios serão analisados e 

interpretados pelo adulto com a ajuda da equipa técnico-pedagógica:  

Por competências-chave consideram-se os saberes-fazer considerados essenciais e nucleares, 

de acordo com cada nível de ensino, para o indivíduo fazer face aos requisitos e constantes 

inovações da sociedade. Estes saberes-fazer fazem parte do Referencial de Competências-

chave, um documento utilizado nos Cursos EFA e nos CNO, definidos em termos de 

competências a adquirir pelo adulto. Considerado ―estruturador e orientador, é ao mesmo tempo 

aberto e flexível, o que lhe confere um carácter de permanente adaptação à diversidade e 

pluralidade dos grupos de adultos e dos contextos‖ (Leitão, 2003, p.5). 

Relativamente aos eixos estruturantes do processo de reconhecimento de competências, de 

acordo com a Carta Nacional de Qualificações (produzida pela ANQ), todos os Centros deverão 

proceder de acordo com o seguinte esquema:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de trabalho dos Centros Novas Oportunidades 
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O acolhimento consiste no atendimento e inscrição no Centro Novas Oportunidades. É nesta 

fase de acolhimento que se estabelece o primeiro contacto com o Centro e com a sua missão, 

bem como com as diferentes fases do processo de trabalho, desde o diagnóstico até á 

possibilidade de encaminhamento para ofertas educativas e formativas ou para processo de 

RVCC. Será ainda discutida a calendarização prevista e serão distribuídos documentos acerca 

do Centro.  

A etapa de diagnóstico visa a recolha de dados que permitam traçar o perfil do adulto. Para a 

recolha destes dados são realizadas analises curriculares, entrevistas individuais e/ou colectivas, 

etc., devendo existir duas ou mais sessões de diagnóstico por adulto. Através desta recolha de 

dados é possível desenvolver e aprofundar a análise do perfil do adulto de forma a efectuar o 

seu encaminhamento. 

Em função do perfil identificado na fase de diagnóstico, o adulto é encaminhado para a resposta 

formativa ou educativa mais adequada. As várias hipóteses de encaminhamento são 

apresentadas e discutidas com o adulto e a escolha por uma delas resulta desta negociação. 

São normalmente realizadas pelo menos duas sessões com estes objectivos – uma para 

apresentação das possibilidades e outra para decisão negociada. 

O adulto pode ser encaminhado para o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências, ou para outras ofertas educativas e formativas.  

Quando encaminhado para o processo de RVCC, este é sempre desenvolvido num Centro 

Novas Oportunidades. Estes processos organizam-se em três eixos estruturantes: 

reconhecimento, validação e certificação, e sempre que faltar alguma formação para a 

demonstração de competências numa dada área, são desenvolvidas acções de formação 

complementar (no máximo 50 horas por adulto).  

Na etapa do Reconhecimento, o adulto identifica as competências adquiridas ao longo da vida 

através das metodologias das Historias de Vida e do Balanço de Competências que permitem ao 

adulto demonstrar as suas competências adquiridas ao longo da vida, em diferentes contextos. 

A metodologia do balanço de competências procura envolver o adulto ―na constituição duma 

carteira pessoal dos saberes em uso, reunindo provas desse itinerário, procurando formas 

(reconhecidas) de validar essas competências, valorizando explicitamente os caminhos já 
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percorridos e potenciando a força necessária para empreender voluntariamente novas 

aprendizagens‖ (Leitão, 1998, p.21).  

Podendo realizar-se individualmente ou em grupo, o balanço de competências consiste na 

reflexão sobre as experiências de forma a relembrar e a descobrir as competências de que é 

detentor, constituindo-se num processo de auto-formação, auto-avaliação e auto-orientação. 

Esta reflexão é feita com o recurso à abordagem das histórias de vida, encarada como um 

instrumento que procura repensar as questões da formação com base na ideia de que ―ninguém 

forma ninguém‖ e que ―a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos 

de vida‖ (Nóvoa, 1988).  

O adulto tem a oportunidade de reunir e ordenar os seus diferentes momentos de vida dispersos 

no tempo e construir um tempo próprio que lhes dá consistência. ―A construção e a regulação 

desta historicidade pessoal são talvez as características mais importantes da autoformação‖ 

(Pineau, 1985, p.73). 

O balanço de competências e as histórias de vida constituem um trabalho rigoroso sobre a 

experiência e os adquiridos.  

Este trabalho é orientado por instrumentos propostos pelo profissional de RVC, de forma ―a 

rememorar, a tornar consciente, a apropriar-se e a reconhecer as suas experiências, saberes e 

competências‖ (Cavaco, 2004, p.263). 

Este trabalho é fundamental para que o profissional possa fazer a transposição e a 

correspondência entre as competências dos adultos e o referencial de competências-chave.  

No início serão apresentadas as metodologias aos adultos, bem como as diferenças entre este 

processo e outros percursos de formação e são definidos os patamares para o alcance da 

certificação. Posteriormente, numa sessão individual ou colectiva, será descodificado o 

Referencial de Competências-Chave.  

Durante esta etapa vai sendo construído o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens que engloba 

todas as actividades que o adulto vai desenvolvendo.  

O Portefólio Reflexivo de Aprendizagens permite ao adulto documentar as suas experiências, 

aprendizagens e competências (pessoais, escolares, profissionais, pessoais, sociais, etc.) 
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funcionando também como um instrumento de auto-avaliação e auto-reflexão das experiências 

realizadas e de motivação para novas aprendizagens.  

Deste modo, faz-se com que ―os sujeitos em formação dialoguem com a sua experiência, para 

se tornarem, não objectos, mas co-autores dessa experiência ‖ (Correia, 2005, p.69). 

Os objectivos deste portefólio são: identificar as aprendizagens realizadas pelo adulto em 

diferentes situações ao longo da sua vida; favorecer a auto-descoberta e o reconhecimento 

pessoal através da análise dos saberes e competências adquiridas; reunir todos os documentos 

que permitam comprovar essas competências; favorecer o reconhecimento profissional, 

permitindo a identificação de determinadas competências relativas a desempenhos profissionais; 

facilitar a auto-aprendizagem, num contexto de formação ao longo da vida; e reconstruir o 

itinerário pessoal, social e profissional do adulto. 

Assim, dado o seu carácter dinâmico, este poderá também funcionar ―como um recurso que a 

pessoa poderá utilizar, quer num contexto de emprego, quer num contexto de formação‖ (Josso, 

2002, p.22).  

O portefólio permite valorizar e avaliar as potencialidades e as competências adquiridas que 

poderão ser validadas, ao mesmo tempo que motiva o adulto para a obtenção de níveis mais 

elevados de qualificação escolar e profissional.  

O registo das competências no Portfólio de Aprendizagens tem também um importante papel 

para ―melhorar e fundamentar o conhecimento sobre a educação não formal e os processos de 

aprendizagem ao longo da vida‖ (Gomes, 2006, p.38). 

Á medida que este vai sendo desenvolvido, a equipa técnico-pedagógica, vai fazendo a relação 

entre ele e o Referencial de Competências-Chave e, sempre que necessário, serão ainda 

desenvolvidas acções de formação complementar.  

Para a Validação das competências será realizada uma sessão, na qual o adulto e a equipa 

técnico-pedagógica analisam e avaliam o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens, face ao 

Referencial de Competências-Chave. Nesta sessão serão identificadas as competências a 

validar e a desenvolver, através da continuação do processo de RVCC ou de formação a realizar 

em entidade formadora certificada. 
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A validação de competências realiza-se perante um Júri de Certificação constituído pelo 

profissional de RVC que acompanhou o adulto, pelos formadores das áreas do referencial e um 

avaliador externo. 

Esta sessão de validação deverá ser feita com base na análise e a avaliação do Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagens por parte da equipa técnico-pedagógica e do avaliador externo. 

No fim desta etapa os adultos poderão deparar-se com três situações:  

a) Poderão ver reconhecidas e validadas, de forma completa, as suas competências 

relativamente às quatro áreas de Competências-chave e aos níveis B1, B2 e B3, 

obtendo assim o registo de validação na Carteira Pessoal de Competências-chave e a 

emissão de um Certificado que lhes dará equivalência aos diplomas do 1º, 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico, consoante a sua situação (Certificação);  

b) Poderão obter uma validação parcial das suas competências relativamente às quatro 

áreas de competências chave, o que leva ao registo da validação das unidades 

reconhecidas na Carteira Pessoal de Competências-Chave (Validação);  

c) Poderão ser envolvidos em percursos formativos de curta duração baseados no 

Referencial de Competências-chave, para que possa concluir o processo de validação 

das unidades de competência em falta.  

A certificação de competências consiste na confirmação oficial e formal das competências 

validadas através do processo de RVCC. Esta etapa corresponde portanto ao final do processo 

de RVCC, quando estão reunidas as condições necessárias à obtenção de uma habilitação 

escolar ou de uma qualificação. 

A principal actividade deste eixo é o registo das competências do adulto na Carteira Pessoal de 

Competências-chave e a emissão do Certificado equivalente ao respectivo nível de escolaridade.  

Concluído o processo de RVCC, será definido para cada adulto um Plano de Desenvolvimento 

Pessoal que tem como objectivo continuação do seu percurso de qualificação/aprendizagem ao 

longo da vida. 

Posteriormente, ―o reconhecimento e a validação, a par das ofertas de formação mais formais e 

prolongadas no tempo, devem assegurar aos adultos a sua certificação para todos os efeitos 
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legais: reconhecimento social, continuação de estudos e qualidade de emprego‖ (Leitão, 2006, 

p.9).  

Trata-se portanto de uma oferta educativa que possibilita ao adulto ―reconhecer-se 

adequadamente para ter uma possibilidade de se fazer reconhecer‖ (Liétard, 2001). 
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Anexo2 

Guião da Entrevista à  Equipa de RVC  

Tema: O e-Learning no processo de RVCC 

 
Objectivos: 

 Apreender o processo de RVC através da experiência da equipa do CNO do CNED;  

 Perceber quais são as dificuldades encontradas pelos diversos profissionais no contacto diário 

com os adultos; 

 Compreender de que forma poderia ser integrado o acompanhamento b-learning no processo 

de RVC do CNED. 

 

Blocos Objectivos  Formulação das questões Notas 

A. Legitimação 

da entrevista e 

motivação do 

entrevistado 

- Explicar os 

objectivos da 

entrevista 

 

- Motivar o 

entrevistado a 

responder 

sincera e 

livremente 

- Apresentar os entrevistadores 

 

- Garantir a confidencialidade 

 

- Informar as finalidades e os objectivos da 

entrevista 

 

- Solicitar a colaboração, já que o seu 

contributo é imprescindível  

 

B. Processo de 

RVC 

 

- Caracterizar o 

processo de 

RVC no CNED 

 

- Identificar o 

papel de cada 

um dos 

profissionais no 

processo  

- Indicar as funções que desempenha no 

processo de RVC  

(especificar muito bem como fazem o 

acompanhamento do adulto ao longo do 

processo) 

 

- Referir as metodologias que utiliza durante o 

processo para exercer o seu papel  

(profissional de RVC - descreva todo o 

preenchimento dos instrumentos de mediação, 

o tipo de acompanhamento que faz nesta fase, 

as dúvidas/dificuldades frequentes dos adultos.  

formadores - o que acham dos instrumentos de 

mediação e se usam a informação destes 

instrumentos para realizar a validação de 

competências ou preferem recorrer a exercícios 

de demonstração) 

 

- na inscrição, no 

reconhecimento, 

na validação e na 

formação 

 

 

- para perceber 

melhor o processo 

peça que lhe 

dêem exemplos 

do que fazem e 

como fazem 
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- Mencionar as dinâmicas utilizadas para cada 

etapa do processo (descrever o processo de 

um ou dois adultos tipo desde a inscrição até 

ao fim do processo) 

C. Dificuldades 

sentidas e 

fragilidades do 

processo 

 

- Identificar as 

dificuldades 

sentidas pelos 

elementos da 

equipa no 

trabalho que 

exercem 

 

- Expor as 

formas de 

ultrapassar 

essas 

dificuldades 

 

- Mencionar as dificuldades mais frequentes no 

contacto com os adultos (na fase de 

reconhecimento, na fase de validação, na fase 

de formação;  

profissionais RVC- perceber as dificuldades 

que têm no acompanhamento dos adultos, 

nomeadamente, quando estes preenchem os 

instrumentos de mediação, identifique as 

fragilidades dos instrumentos de mediação do 

ponto de vista dos vários actores da equipa).   

 

- Identificar as fragilidades do processo RVC 

(perceber os pontos fracos do processo e como 

têm vindo a ser equacionados pela equipa) 

 

- Referir as formas encontradas para superar 

essas dificuldades e fragilidades 

- exemplos para 

perceber melhor 

D. Pontos Fortes 

- Identificar os 

pontos fortes 

sentidos pela 

equipa no 

trabalho que 

exercem 

 

- Identificar os pontos fortes associados ao 

processo realizado pela equipa do CNO  

(opinião da equipa sobre aspectos que estão a 

resultar bem no processo RVC e que não 

deveriam ser alvo de mudanças, perceber os 

pontos fortes por comparação com a prática de 

outros CNO) 

 

D. Sistema  

B-Learning 

- identificar os 

sentimentos da 

equipa de RVC 

relativamente á 

implementação 

das novas 

tecnologias e do 

ensino b-

learning no 

processo. 

 

- Trabalhar as 

dificuldades que 

esta nova forma 

de ensino-

- Referir de que forma encaram as novas 

tecnologias no processo de RVC  

 

- Mencionar de que forma as tecnologias 

podem contribuir para a melhoria do processo  

(como deveria testar o dispositivo com que 

pessoas, com quantas pessoas, etc…) 

 

- Perceber que tipo de instrumentos pode ser 

colocado na plataforma e como pode ser 

realizado o acompanhamento aos adultos 

 

- Referir os conhecimentos de elearning que já 

detém  

 

- explicar o que 

estou a pensar 

fazer e tentar 

perceber a opinião 

dos vários 

elementos da 

equipa sobre 

essas ideias 
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aprendizagem 

pode trazer e de 

que forma estas 

podem ser 

evitadas. 

 

- Perceber as 

mais valias do 

sistema b-

learning para os 

adultos e para a 

equipa 

- Referir algumas dificuldades que podem ser 

encontradas com a implementação do b-

learning no processo 

 

- Sugerir formas de colmatar essas dificuldades 

 

- Pedir sugestões sobre o tipo de dispositivo a 

contemplar na plataforma 

(que tipo de instrumentos, em que fases 

haveria sessões presenciais no CNO, como 

poderia ser assegurado acompanhamento aos 

adultos, etc)  

- pessoas que 

ainda não têm 

competências a 

TIC 

 

 

- Tentar perceber 

o tipo de 

colaboração que 

cada elemento da 

equipa está 

disposto a 

estabelecer para a 

concepção e 

implementação do 

sistema b-learnig 

 

E. Questões finais Colocar o entrevistado à vontade para fazer questões aos entrevistadores 

F. Agradecimentos 
Agradecer a colaboração do entrevistado sem a qual não seria possível 

concluir o trabalho 
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Anexo3 

Curso de Formação moodle  para a  Equipa de RVC 

Área/ Temática  

De acordo com os problemas identificados e os objectivos definidos, é necessário definir um 

plano de formação para a equipa de RVCC de forma a esta consiga trabalhar com o moodle. 

 

Objectivos  

 Compreender as diferenças entre o ensino presencial e o ensino a distância 

 Distinguir os diferentes intervenientes no processo de formação a distância 

 Reconhecer diferentes metodologias de formação a distância  

 Conhecer os Meios de Comunicação Pedagógica utilizados na formação a 

distância 

 Perceber a importância da formação a distância para o processo de RVCC 

 Despontar a reflexão acerca da utilização de materiais multimédia em contexto 

educativo 

 Conhecer aprofundadamente uma plataforma de ensino a distância – moodle 

 Reflectir acerca de diferentes formas de utilização das novas ferramentas no 

processo de RVCC 

 

Conteúdos da Formação  

De acordo com o exposto anteriormente, e podendo estar sujeito a alterações, os conteúdos 

propostos seriam os seguintes:  

Módulo1 – Ensino a Distância 

 O que é  

 Actores educativos  

 Metodologias  

 Meios de Comunicação Pedagógica 

 Importância para o processo de RVCC 
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Módulo 2 – Plataformas de aprendizagem 

 O que são 

 Para que servem 

 Contribuição para a aprendizagem reflexiva 

 Portfólio Digital 

Módulo 3 – Moodle 

 O que é o moodle 

 Como funciona  

 Vantagens em relação a outras plataformas 

Seminário – Actividades a desenvolver no Moodle  

 

Para a realização destes módulos é recomendada a realização de manuais simples, apenas de 

acompanhamento, que resumam as informações a transmitir, pois de futuro estes servirão para 

consulta e apoio à equipa.  

 

Dispositivo de Formação  

Face às novas formas de organização do trabalho e do poder, a Educação de Adultos deve 

integrar iniciativas inovadoras de transmissão, construção e difusão do saber através de diversas 

formas pedagógicas. É por isso importante substituir as formações estandardizadas baseadas 

em teorias e numa aprendizagem passiva por parte do indivíduo, por uma formação que articule 

uma componente teórica com as experiências no contexto real de trabalho, adequando e 

reconhecendo os perfis de formação existentes no mercado de emprego.  

Os instrumentos e a metodologia de formação devem por isso facultar uma apropriação e uma 

mobilização dos saberes pelo formando, através do desenho das condições da actividade 

profissional, podendo o programa modificar-se e reorientar-se em função das necessidades do 

grupo. É por isso imprescindível a participação do indivíduo na negociação das suas 

necessidades de formação com o formador, devendo as práticas de formação assentar na 

problematização de situações em grupo.  
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Ao mesmo tempo que o formando se transforma num actor que constrói a sua própria formação, 

ao formador é-lhe exigida a participação no processo, cabendo-lhe a ele o equacionamento de 

situações que potenciem a transformação individual. 

Aprender, seja pelo ensino ou pela experiência, consiste num ciclo de dois momentos que se 

interrelacionam: o fazer, em que o que se sabe é investido na actividade profissional; e o saber, 

em que o que se sabe na prática é reelaborado a um nível superior de formalização (Lopes, 

1996). Esta articulação contribui para o enriquecimento do conteúdo do trabalho e da intenção 

formativa, favorecendo a formalização dos saberes já utilizados na prática profissional (Lopes, 

1996). 

Realizado o diagnóstico dos problemas, o responsável pela formação pode optar por diferentes 

modelos pedagógicos que diferem consoante os objectivos definidos e as necessidades 

identificadas que se pretendem colmatar. Embora existam diferentes modelos capazes de formar 

profissionalmente os indivíduos não é obrigatório regermo-nos apenas por um, antes pelo 

contrario, devemos adaptar os diferentes modelos ás necessidades formativas dos indivíduos.    

Ao considerar que a equipa possui já experiências e competências que devem ser tidas em 

conta na formação, não é pertinente limitarem-se a uma formação em sala. Até porque os 

adultos que estes formandos orientam apresentam características muito heterogéneas, 

fornecendo por isto um leque muito vasto de experiências que têm de ser partilhadas. Estes 

devem portanto ter um papel activo na realização das suas aprendizagens.  

Assim, é pertinente que a formação da equipa de RVCC do CNED conjugue características dos 

seguintes modelos: Formação-Acção, pois interessa que os formandos discutam e reflictam 

sobre os problemas que têm, trocando e compreendendo os obstáculos dos restantes membros 

da equipa, devendo ser este exercício mediado pelo formador; de Alternância, uma vez que é 

indispensável articular a formação com o local de trabalho, de forma a integrar todas as novas 

aprendizagens no trabalho que já exercem; e do modelo Experiencial de forma a levar a equipa a 

reflectir, individual e/ou colectivamente, acerca das experiências que tiveram ao longo do seu 

trabalho com os adultos. 

Conjugando estes três modelos, este dispositivo pode tornar-se num acto formativo e gerador de 

uma clima organizativo propiciador de mudanças qualitativas, quer a nível individual, quer a nível 

dos resultados que os adultos poderão vir a obter no processo de RVCC b-learning.  
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Duração da formação  

A formação deverá ter 16 horas de formação presencial e 32 horas de trabalho autónomo, 

distribuídas por 12 horas semanais (4 presencias e 8 autónomas) durante 4 semanas (uma 

semana para cada módulo excepto para o terceiro módulo, que ocupa 2 semanas). Na 5ª 

semana deverá ser realizado um seminário final com a duração de 8 horas onde os formandos 

deverão reflectir acerca da formação e das potencialidades do e-learnig no processo de RVCC. 

Assim, a formação terá um total de 56horas distribuídas de acordo com o seguinte cronograma: 

Cronograma da formação 

Módulos Conteúdos 
Duração (horas) 

Presencial 
Trabalho 
autónomo 

Módulo1 – 

Ensino a 

Distância 

 O que é 

 Actores educativos 

 Metodologias 

 Meios de Comunicação Pedagógica 

 Importância para o processo de RVCC 

4h 8h 

Módulo 2 – 

Plataformas de 

aprendizagem 

 O que são 

 Para que servem 

 Contribuição para a aprendizagem reflexiva 

 Portfólio Digital 

4h 8h 

Módulo 3 – 

Moodle 

 O que é o moodle 

 Como funciona 

 Vantagens em relação a outras plataformas 
8h 16h 

Seminário Actividades a desenvolver no Moodle 8h 

  56h (5 semanas) 

  

Avaliação da Formação  

A avaliação é uma etapa bastante importante na construção de um plano de formação. Deste 

modo, a melhor forma de o avaliar é cerca de seis meses após a formação, pois só assim é 

possível verificar a pertinência do plano e as oportunidades de aprendizagens que foram 
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potenciadas aos formandos, bem como os produtos obtidos pela formação através dos 

resultados atingidos pelos adultos que estão a efectuar o processo. 

Desta forma, será possível realizar um acompanhamento permanente da formação, e maximizar 

a qualidade das acções realizadas e das competências adquiridas e os efeitos indirectos 

sentidos na organização. Poderão ser realizados questionários para este efeito, que meçam a 

satisfação dos sujeitos relativamente a todos os aspectos da formação (formador, metodologias 

utilizadas, etc.). 

 


