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Educação de Adultos: 

 

"Conjunto de processos organizados de formação, qualquer que seja o seu 

conteúdo, o nível e o método, quer sejam formais ou não formais, quer 

prolonguem ou substituam a educação inicial dispensada no sistema regular 

de ensino ou no âmbito da formação profissional." 

 

(UNESCO, 1979) 
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Resumo: 

 

O presente trabalho enquadra-se no estágio realizado na SINFIC – Sistemas de Informação 

Industrias e Consultoria, SA – na Unidade Estratégica de Negócio eLearning para obtenção 

do grau de Mestre em Ciências da Educação, na área de Formação de Adultos. 

O presente relatório procura apresentar um modo inovador de conceber a formação, através 

de um tipo de software específico - um sistema de gestão de avaliação.  

O objectivo do projecto de estágio consistiu em produzir dispositivos de avaliação formativa 

de conhecimentos à distância, através de um software de gestão da avaliação – 

QuestionMark™ Perception™ – tendo por base o Manual de Procedimentos de um Banco. 

No sentido de cumprir com o objectivo do projecto, o trabalho desenvolvido seguiu uma 

metodologia própria contemplando as fases de concepção e desenvolvimento dos dispositivos 

de avaliação formativa à distância. 

A Concepção e Desenvolvimento de Dispositivos de Avaliação Formativa à Distância, surge 

com o intuito de satisfazer uma necessidade de um cliente da SINFIC do sector financeiro. 

Esta necessidade traduz-se na premência de dotar os colaboradores dos conhecimentos 

relativos aos processos de trabalho inerentes às suas funções definidos no Manual de 

Procedimentos, documento integrante do Sistema de Gestão da Qualidade.  

A dimensão e dispersão geográfica do Banco, aliadas às evoluções tecnológica e 

informacional explicam a opção pela modalidade de formação à distância.  

Da concretização do projecto de estágio resultaram seis dispositivos direccionados para cada 

uma das funções existentes no balcão do Banco, totalizando 234 questões, que, agrupadas, 

constituem diversos testes sobre os procedimentos definidos no Manual. 

Os resultados do trabalho desenvolvido, que atribui à avaliação um papel essencial na 

aprendizagem de novos conceitos, vão promover nos colaboradores, dinâmicas de auto-

estudo sobre os procedimentos associados às suas funções e potenciar a reflexão sobre as 

práticas profissionais e experiências anteriores. 
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Abstract: 

 

This study was developed during my internship at SINFIC – Sistemas de Informação 

Industriais e Consultoria, SA – at the eLearning Strategy Business Unit, so as to obtain the 

Master degree of Education on Adult’s Education. 

This report aims at presenting an innovative way of conceiving the learning through specific 

software - an assessment management system. 

The objective of the internship project consisted in the production of web-based formative 

assessment mechanisms through such assessment management system – 

QuestionMark™ Perception™ – inspired in the Procedures Manual of a Bank. 

In order to accomplish with this objective, the developed work followed an appropriate 

methodology suited for those goals and which contemplated the phases of design and 

development of each formative assessment mechanism. 

The need for the design and development of these mechanisms was originated after the 

requirements of a SINFIC client of the financial industry. This requirements result from the 

need of providing the clients staff with knowledge on the work processes relative to their 

functions defined in their Procedures Manual. This document is a part of the Quality 

Management System of the client. 

The dimension and geographic dispersion of the Bank and the wide availability of 

information technologies were the deciding factors on opting for a distance-learning 

approach. 

This project resulted in six different mechanisms assigned for each of functions of the client's 

Bank branches, or 234 questions that when grouped represent several formative assessments 

on the Procedures Manual. 

In the context of the evaluation as a central piece in the learning of new concepts, these 

results are assumed to be drivers that will promote self-study dynamics on the procedures 

linked to the workers functions within the bank, and a higher reflection on the professional 

practices and previous experiences. 
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Introdução 
 

O presente documento foi redigido no âmbito do mestrado integrado em Formação de 

Adultos na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 

Depois de optar pela modalidade de estágio, desenvolvi um projecto a realizar no local de 

estágio. Este relatório, Concepção e Desenvolvimento de Dispositivo de Avaliação Formativa 

à Distância, dá conta das fases da concepção e implementação do projecto. 

A SINFIC S.A. foi a instituição acolhedora do estágio. A SINFIC é uma empresa privada que 

actua na área dos sistemas e tecnologias de informação. Organiza-se em unidades estratégicas 

de negócio, cada uma centrada num núcleo específico de competências e soluções 

tecnológicas. O estágio foi realizado na Unidade Estratégica de Negócio eLearning, composta 

por profissionais com competências no campo da formação à distância. 

O projecto de estágio surgiu como resposta a uma necessidade específica de um cliente da 

SINFIC do sector financeiro. A necessidade identificada consistiu em garantir que os 

colaboradores estejam munidos dos conhecimentos sobre os processos de trabalho inerentes 

às suas funções, que estão definidos no Manual de Procedimentos, documento constituinte do 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

A resposta a esta necessidade foi equacionada pela unidade de eLearning da SINFIC, que 

possui competências que permitem desenvolver o trabalho em questão, e foi operacionalizada 

através do trabalho desenvolvido no estágio e descrito no presente relatório. 

O objectivo do projecto de estágio consistiu em produzir dispositivos de avaliação formativa 

de conhecimentos à distância, através de um software de gestão da avaliação – 

QuestionMark™ Perception™. O potencial destes dispositivos possibilitaria despoletar 

dinâmicas de auto-formação e de análise sobre as práticas profissionais. O QuestionMark foi 

a ferramenta utilizada para desenvolver o dispositivo de avaliação. Este software permite a 

criação, disponibilização e gestão de testes online sendo que os resultados ficam 

centralizados e disponíveis para o tratamento e análise. 

Os dispositivos foram desenvolvidos tendo em conta o potencial formativo da avaliação. 

Estes dispositivos de avaliação, construídos com base num sistema de gestão da avaliação, 

consistem num conjunto de testes, a serem distribuídos online, que testam os conhecimentos 



Concepção e Desenvolvimento de Dispositivos de Avaliação Formativa à Distância 

 
 
 

9

dos colaboradores sobre os procedimentos associados às suas funções. Os testes são 

constituídos de questões de resposta fechada; às diferentes respostas estão associados 

diferentes feedbacks (respostas), possibilitando aos indivíduos situar-se no seu processo de 

aprendizagem. Estes testes não têm por objectivo comparar colaboradores, nem certificar, 

nem têm qualquer peso para a evolução de carreira. A sua função é formativa e este é um 

ponto crucial a esclarecer. 

Deste modo, o dispositivo em causa favorece a auto-formação na medida em que leva o 

colaborador a relembrar as boas práticas – os procedimentos definidos – ao mesmo tempo 

que o incita a questionar sobre as suas práticas, favorecendo uma reflexão sobre a 

experiência, aspecto crucial do processo de aprendizagem – se estão ou não de acordo com os 

procedimentos definidos.  

O projecto de estágio contempla as fases de concepção e desenvolvimento do dispositivo de 

avaliação formativa à distância. Não puderam ser extraídos resultados porque o dispositivo 

não foi testado pelo cliente uma vez que a fase de disseminação não está no âmbito do 

projecto de estágio.  

O presente documento começa por apresentar o Projecto de Estágio. Traça uma perspectiva 

geral sobre o domínio de intervenção, apresenta a instituição acolhedora, procede à 

justificação do projecto, à enunciação dos objectivos e à definição da metodologia a seguir 

para a concretização do mesmo.  

Posteriormente dá-se conta da dinâmica do estágio onde são descritas e problematizadas as 

actividades desenvolvidas no âmbito do projecto de estágio, desde a fase de diagnóstico até à 

fase de concepção e desenvolvimento. Enumeram-se ainda outras actividades desenvolvidas 

fora do espaço do projecto de estágio. 

No fim deste relatório faço uma reflexão final acerca da temática escolhida, lançando ainda 

algumas questões para serem esclarecidas em futuros projectos. Faço ainda um balanço final 

do processo formativo, dando conta das aprendizagens realizadas e das dificuldades 

encontradas durante a realização do projecto de estágio. 

No final deste relatório espero conseguir descrever o meu percurso durante a realização e 

concretização do projecto de estágio e dar a conhecer as actividades desenvolvidas no âmbito 

do mesmo. 



Concepção e Desenvolvimento de Dispositivos de Avaliação Formativa à Distância 

 
 
 

10

1. Capítulo I – Área de Intervenção 
 

A escolha da área de intervenção reveste-se de uma importância inegável quando se fala de 

um projecto de estágio porque esta delimita, de certo modo, o âmbito de actuação. No 

presente capítulo são abordados os conceitos que dizem respeito à área de intervenção. 

Uma vez que o projecto de estágio se tratou da concepção e desenvolvimento de dispositivos 

de avaliação formativa à distância, irei abordar a temática da formação de adultos de uma 

perspectiva da formação profissional, dando algum relevo à aprendizagem experiencial, 

salientando a aprendizagem que advém da experiência que ocorre no contexto do trabalho. 

Serão também abordados os temas da formação à distância e da avaliação, assim como a 

importância de feedback no processo de aprendizagem. Por fim, e antes do capítulo dedicado 

ao projecto de estágio, são apresentadas de um modo sintético as características e os 

propósitos dos sistemas de gestão da qualidade, dada a sua importância no contexto do 

projecto de estágio. 

 

1.1. Escolha da Área 

 

O estágio curricular feito no âmbito da licenciatura em Ciências da Educação, possibilitou-

me compreender o dia-a-dia e o trabalho de uma empresa que elabora conteúdos para cursos 

à distância. Apercebi-me que a formação à distância tem tantas possibilidades quantas as que 

se inventarem, ou seja, sendo um campo dinâmico e em constante evolução, depende dos 

seus profissionais – nas vertentes tecnológica, técnica e pedagógica – e do seu grau de 

criatividade para conceber novas respostas formativas. 

Neste sentido, procurei enquadrar-me na mesma área – a formação à distância – uma vez que 

foi um campo que me despertou um grande interesse, e que tem, numa óptica profissional 

futura, grandes perspectivas de crescimento. Interessou-me explorar outras possibilidades da 

formação à distância, não limitando o trabalho ao desenvolvimento de conteúdos pedagógicos 

para cursos e-learning, mas investigar novas formas de pensar a formação tomando vantagem 

das tecnologias existentes. 
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1.2. Formação de Adultos 
 

O termo formação de adultos afigura-se polissémico pois “compreende um conjunto de 

modalidades e situações educativas muito amplas e distintas” (Cavaco, 2002: 17). Esta 

variedade de modalidades representa um campo de intervenção alargado com uma 

diversidade de propósitos e finalidades.  

Um dos subcampos das práticas educativas da formação de adultos é a formação profissional. 

Este subcampo existe com o propósito de habilitar e qualificar mão-de-obra, (recursos 

humanos portanto) para o desempenho do trabalho. Adopta uma perspectiva 

desenvolvimentista, ao encarar a formação como um meio de dotar os indivíduos de técnicas 

e instrumentos cada vez mais evoluídos para atingir o desenvolvimento económico e 

progresso social. A formação profissional é assim entendida como um instrumento ao serviço 

do desenvolvimento de aspectos técnicos. 

Com efeito, a formação profissional é frequentemente organizada sob o ponto de vista das 

necessidades de formação: as lacunas identificadas são colmatadas com iniciativas de 

formação construídas para esse mesmo propósito. Há no entanto, e cada vez mais, o 

reconhecimento da experiência como um recurso formativo. Considera-se o saber 

experiencial – neste caso a experiência das situações de trabalho – “como um processo 

interno ao sujeito e que corresponde ao processo da sua auto-construção como pessoa” 

(Canário, 2000: 109). A experiência faz parte do indivíduo e, em última análise, define-o. 

Contudo, a aprendizagem que se pode fazer a partir da experiência é variável de indivíduo 

para indivíduo. O recurso formativo experiência, que diz respeito às vivências, encerra em si 

mesmo um grande potencial formativo porque compreende um conjunto de situações reais 

sobre as quais é possível analisar, reflectir e integrar. 

Nesta lógica o indivíduo aprende com base nos seus próprios recursos: o seu campo de 

referências e a sua experiência. O princípio é o de fazer do formando o produtor da sua 

aprendizagem e não um simples repositório para onde são enviados os conteúdos que 

necessitam de ser aprendidos. “Torna-se necessário co-produzi-lo [o conteúdo] com o seu 

consumidor” (Bogard cit in Canário, 2000:43).  

A perspectiva de formação de adultos que está aqui subjacente não se reduz ao consumo de 

conteúdos, como acontece no tradicional modelo escolar, traduz-se antes no processo de 

produção e apropriação do saber a partir das vivências próprias, da experiência acumulada. 
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Como advoga Nóvoa (1988:58) referindo-se ao modo como, nas sociedades ocidentais, o 

modelo escolar tem estado enraizado na formação: “independentemente de todas as 

transformações no modo como as sociedades foram concebendo (e organizando) ao longo dos 

séculos as práticas da formação, um pressuposto manteve-se inalterável: educar é preparar no 

presente para agir no futuro. O tempo da formação hic et nunc surge, portanto, dissociado do 

tempo da acção”. 

Denota-se aqui uma separação clara entre o tempo da formação e o tempo da acção, que 

remetem para uma definição de dois modos de trabalho distintos: um para a apropriação de 

saberes e outro para a aplicação desses mesmos saberes na resolução de problemas. 

Esta separação não tem em conta o sujeito enquanto produtor da sua própria aprendizagem. 

No entanto, como afirma Canário (cit. in Neves, 2007:11): “a aprendizagem assume-se como 

um processo permanente em termos temporais e que assume uma diversidade de formas”. A 

aprendizagem está presente ao longo de toda a vida e, com ou sem intencionalidade, ela 

ocorre numa variedade de situações. 

No presente trabalho, a aprendizagem é entendida como: 

• Sendo algo de permanente e contínuo, que ocorre durante toda a vida e a partir de 

uma variedade de percursos e contextos; 

• Um fenómeno eminentemente pessoal, que só ao individuo pertence pois é ele que 

controla o processo de apropriação da realidade e atribuição de sentido; 

• Resultante da relação dinâmica entre as estruturas existentes (que engloba o 

conhecimento tácito e as experiencias adquiridas) e o confronto com novos conteúdos 

e a reflexão sobre os mesmos 

Deste modo entende-se que a experiência é uma componente essencial no contexto da 

formação de adultos.  

A aprendizagem, como afirma Mezirow, pode ser definida como “o processo de fazer uma 

interpretação nova ou rever o significado de uma experiência, que guia os conhecimentos, 

apreciações e acções subsequentes” (1990:1). 
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Toda a nova aprendizagem acontece por ruptura com os conhecimentos anteriores, por meio 

da reflexão, que põe em causa e questiona as estruturas de significado anteriores e obriga a 

uma reorganização dos significados que culmina na aprendizagem.  

1.2.1. Aprendizagem experiencial 

 

A aprendizagem experiencial é um conceito de grande importância no contexto da formação 

de adultos e estruturante no âmbito deste relatório uma vez que pretendo que o presente 

dispositivo de avaliação tenha em conta as aprendizagens que advêm da experiência de cada 

um dos indivíduos, nomeadamente na experiência tida e vivida em contexto de trabalho. 

Os indivíduos enquanto adultos, com um passado e presentes bem definidos, têm armazenado 

um manancial de experiências que possibilitou a ocorrência de diversas aprendizagens sem 

que por isso tenha havido intencionalidade.  

A aprendizagem experiencial demarca-se da aprendizagem formal já que não se limita a um 

espaço-tempo restrito mas é fruto das várias experiências vividas que, em última instância, 

constituem a vida. Com efeito, pode-se afirmar que a aprendizagem experiencial tem 

conteúdo aberto no sentido em que se organiza em função daquilo que ocorre ao nosso redor 

e ao longo de toda a vida.  

Como expressa Pires (2007), a aprendizagem experiencial pode ser definida como um 

“processo dinâmico de aquisição de saberes e competências que não obedece a uma lógica 

cumulativa e aditiva mas sim de recomposição: os novos saberes vão sendo integrados nos 

saberes já existentes da pessoa” (p. 10). 

A aprendizagem experiencial não se traduz num conjunto de experiências acumuladas e que 

por si só originam saberes e competências. Em vez disso, a experiência constitui uma base 

concreta para a reflexão, problematização e o questionamento, que por sua vez contribuem 

para a transformação da pessoa.  

Deste modo, quando se fala de experiência não se está a associá-la directamente à 

aprendizagem como uma relação causa-efeito. Para que a experiência adquira um sentido 

formativo é necessário que ocorra uma situação de reflexão sobre a própria experiência, o 

sentido que a mesma tem para o indivíduo, de modo a integrá-la no seu conjunto de 

conhecimentos existente. “A formatividade da experiência não se consubstancia numa 
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relação automática ‘estímulo-resposta’, num dado contexto, exigindo a implicação e 

participação activa do sujeito na atribuição de sentido às situações que são vivenciadas, assim 

como na integração, nos seus esquemas mentais, das novas lógicas adquiridas pela 

confrontação com a realidade” como afiança Neves (2007:15). 

Existe portanto uma necessidade de envolvência activa do individuo no seu processo de 

aprendizagem, mesmo quando este deriva da experiência. Como postula Pires “ a experiência 

é a base e a condição para a aprendizagem, e, para que seja formadora, ela tem de ser 

reflectida, reconstruída, conscientizada. O resultado deste processo é a elaboração de novos 

saberes, de novas representações, contribuindo para a transformação do indivíduo” (2007:10) 

A reflexão é o elemento-chave para que a experiência possa ser integrada na estrutura do 

indivíduo como saberes e competências. “A dimensão da reflexividade na aprendizagem 

experiencial é considerada como um aspecto-chave do processo, mas a capacidade de 

reflexão não é idêntica em todas as pessoas” (Neves, 2007:11). 

A capacidade de reflexão não é igual em todas as pessoas; no entanto é possível favorecer 

esta capacidade. O conceito de reconhecimento e validação de conhecimentos e competências 

(RVCC) tem esta mesma ideia subjacente: a base para a validação de conhecimentos e 

competências é a experiencia enquanto forma privilegiada de promover (fazer acontecer) 

aprendizagens; “os técnicos de RVCC devem ser indivíduos capazes de promover a reflexão, 

de fazer o trabalho de explicitação do implícito” (p.11) mediado pela linguagem.  

Revela-se de uma crescente importância engendrar formas de promover a capacidade de 

reflexão, que dão sentido às experiências (no presente caso, as experiências profissionais) e 

lhes conferem um significado formativo.  

“A optimização do potencial formativo dos contextos de trabalho passa, em termos de 

formação, pela criação de dispositivos e dinâmicas formativas que facilitem a transformação 

das experiências vividas no quotidiano profissional, em aprendizagens a partir de um 

processo autoformativo, marcado pela reflexão e a pesquisa” (Canário, 2002:5).  

No meu projecto de estágio, a utilização de testes com propósitos formativos, tem por base 

esta ideia. Ao serem confrontados com questões que estão relacionadas com a sua experiência 

profissional, os indivíduos terão a necessidade de recordá-la e pensar sobre a mesma, 

problematizar e reflectir, tomando consciência de toda a situação. A partir do “confronto 

directo com as situações, com as vivências, desencadeia-se um processo reflexivo que dá 
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origem à aquisição de novos conhecimentos” (Pires, 2007:11). É este o processo que 

pretendo fomentar com o desenvolvimento do meu projecto de estágio. 

 

1.3. Formação à Distância 
 

A crescente facilidade de acesso às novas tecnologias, decorrentes do desenvolvimento e 

progresso técnico e tecnológico, têm promovido um incremento significativo da formação à 

distância. De facto, a formação à distância parece ser uma resposta actualizada às 

necessidades emergentes de uma sociedade caracterizada por elevados níveis de 

competitividade, em que “tempo” é um factor crítico de desenvolvimento dos indivíduos e 

instituições e na qual o acesso ao conhecimento constitui uma exigência, a qualquer momento 

e em qualquer lugar: 

“Na era da produção just-in-time, a formação just-in-time torna-se 

num elemento crítico para o sucesso das organizações” (Urdan & 

Weggen cit in Costa & Peralta, 2001:4). 

Segundo o mesmo autor, a velocidade com que se operam as transformações tecnológicas e a 

velocidade com que é preciso reagir-lhes, a crescente complexidade dos ambientes de 

trabalho e a falta de trabalhadores com competências adequadas bem como a forte 

competição entre as empresas e a consequente pressão em termos de redução de custos 

simultâneas com a necessidade de maior flexibilidade no que se refere ao desempenho da 

tarefa e sobre o próprio conceito de aprendizagem, são alguns factores que caracterizam a 

sociedade em que vivemos, estando de alguma forma na origem desta nova maneira de 

equacionar a formação à distância – o e-learning. 

O e-learning permite às organizações “disseminar informação consistentemente a todos os 

colaboradores; actualizar os conteúdos da formação quando necessário; reduzir custos 

associados a deslocações e recursos para a formação; e a providenciar formação aos 

colaboradores, ajustado às necessidades, em qualquer lado a qualquer hora” (Urdan & 

Weggen cit in Costa e Peralta, 2001:4). As empresas transformam a sua lógica de formação 

aquando da introdução de novas tecnologias e da consequente abertura de novas 

oportunidades de pensar a formação dos seus profissionais.  
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Nesta nova lógica de formação “está implícita a co-responsabilização individual na mesma, 

os indivíduos devem tornar-se capazes de se actualizarem permanentemente, de responderem 

eficazmente aos apelos de mudança” (Nóvoa, 1997:62). Para tal são necessárias alterações 

dos ambientes de aprendizagem. 

A formação tradicional, presencial em sala de aula já não consegue responder 

atempadamente, por si só, às mudanças que ocorrem a um ritmo cada vez mais acelerado. As 

TIC desempenham assim um papel cada vez mais preponderante, na criação e 

disponibilização de ambientes de aprendizagem disponíveis a qualquer hora em qualquer 

lugar, no momento em que são precisos, abarcando todas as etapas do processo formativo, 

desde a fase de diagnóstico até à avaliação.  

Aborda-se agora a fase de avaliação que constitui uma temática central do projecto de 

estágio. 

 

1.4. Avaliação 
 

Quando avaliamos algo, estamos sempre a verificar a pertinência de uma qualquer acção 

medindo: 

 - Se os objectivos propostos inicialmente foram ou não, cumpridos, e em que medida; 

 - Se os recursos utilizados e disponíveis foram mais ou menos adequados; 

 - Como decorreram e como se desenvolveram os processos envolvidos. 

Para o efeito, é necessário definir e justificar os critérios e parâmetros que orientam o 

processo avaliativo. Convém ainda referir que a criação destes critérios terá de ser sempre o 

resultado de dispositivos de conversação e de negociação entre os diferentes intervenientes no 

processo. 

Avaliar é medir, quantificar, categorizar os dados e as informações que se vai recolhendo e, 

para que isto se torne possível, há que ter sempre como base um referencial orientador do 

processo de avaliação. Só um referencial bem definido permitirá determinar se o resultado 

esperado está a ser, ou foi, alcançado, ainda que se esteja perante algo que não seja 

observável ou quantificável no imediato. 



Concepção e Desenvolvimento de Dispositivos de Avaliação Formativa à Distância 

 
 
 

17

Avaliar, enquanto acção, implica sempre a existência de três elementos centrais (Lesne, 

1984): 

 - O referente: é da ordem do ideal, daquilo que é esperado e suposto que venha a ser e 

“conduz”, consequentemente, ao processo de recolha dos dados; no âmbito do projecto de 

estágio diz respeito ao Manual de Procedimentos, documento que servirá como elemento 

central deste dispositivo na medida em que se espera que os colaboradores o dominem. 

 - O referido: é da ordem do real, do observável; no fundo, é o próprio objecto de 

avaliação. No projecto de estágio corresponde às respostas concretas dadas pelos 

colaboradores a cada questão; 

 - O juízo de valor: é o resultado, é uma apreciação construída com base na relação 

entre o referente e o referido e aquilo que separa o primeiro do segundo. No caso concreto do 

projecto de estágio, este juízo de valor baseia-se na comparação entre o que está estabelecido 

no Manual de Procedimentos (referente) e as respostas dadas pelos colaboradores às questões 

sobre estes mesmos processos (referido). 

Deve-se salientar contudo que a emissão do juízo de valor pressupõe a existência de critérios 

que devem ser devidamente justificados e fundamentados, uma vez que um processo 

avaliativo encontra-se, por diversas ocasiões, associado a mecanismos de tomada de decisão. 

A grande finalidade da avaliação formativa – na modalidade de formação à distância – passa 

por “regular e orientar a gestão da aprendizagem de cada colaborador, num ambiente de 

educação a distância” (Fernandes cit in Dias e Gomes, 2004:58). No contexto do projecto de 

estágio, o dispositivo de avaliação desenvolvido terá uma função formativa, na medida em 

que pode constituir um momento de reflexão e questionamento das práticas, levando os 

indivíduos a aperfeiçoar e aprofundar conhecimentos. Terá consequentemente uma dimensão 

de auto-avaliação, uma vez que despoleta nos colaboradores uma situação de tomada de 

consciência relativamente ao seu processo de aprendizagem. 

O projecto de estágio pretende, partindo das tecnologias de informação e comunicação, fazer 

uso do cariz formativo da avaliação, tornando-se simultaneamente num dispositivo de auto-

formação potenciando a auto-análise das práticas profissionais. 

Apresenta-se de seguida a importância do feedback na situação de aprendizagem. 
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1.5. O feedback na situação de aprendizagem 
 
 
O feedback na perspectiva da formação de adultos constitui um momento de troca de 

experiências e uma situação privilegiada para promover a reflexão. O feedback possibilita o 

acompanhamento da aprendizagem, e por isso tem uma função orientadora na medida em que 

ajuda o indivíduo a trilhar o seu caminho, a tomar consciência das suas dificuldades, em 

último caso, auxilia o indivíduo na construção da sua própria aprendizagem. 

Contudo, no contexto do presente relatório, o feedback remete para o campo da psicologia da 

aprendizagem. É entendido como a resposta a um estímulo. 

Deparado com uma questão com várias opções de resposta, o indivíduo selecciona aquela que 

entende ser a correcta. Como consequência da escolha desta resposta, o indivíduo obtém uma 

informação que é gerada automaticamente pela aplicação no sentido de o informar se a 

resposta é correcta ou não, justificando. É esta a definição de feedback no âmbito do relatório 

de estágio. 

Com efeito, o feedback é a resposta ao estímulo “resposta do indivíduo”. Este feedback é 

fundamental porque informa o indivíduo sobre as suas decisões de resposta (avaliação da 

resposta), possibilitando que este se situe e tome consciência relativamente ao que dele é 

esperado. A dimensão de acompanhamento da aprendizagem está aqui subjacente – ainda que 

à distância – orientando o indivíduo na construção do saber no sentido da sua autonomização. 

Tendo por base esta definição, pode-se afirmar que o feedback é um factor importante em 

qualquer situação de aprendizagem. No presente caso reveste-se de importância acrescida 

pelo facto dos dispositivos de avaliação formativa à distância desenvolvidos, se basearem em 

testes constituídos de questões de resposta fechada. Para que estes testes tenham um cariz 

formativo, é essencial dar feedback aos indivíduos sobre as respostas dadas, no sentido de os 

informar sobre a sua opção de resposta. 

Para compreender a situação de feedback é necessário enquadrá-la no seu contexto. O 

feedback não aparece de forma isolada. Aparece depois de uma situação de aprendizagem, ou 

antes de um acontecimento que envolva aprendizagem. 

Apresenta-se de seguida, de acordo com Thalheimer (2008), o processo típico de 

aprendizagem do ponto de vista do feedback  
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ILUSTRAÇÃO 1 

 

Depois da situação de aprendizagem dá-se oportunidade ao indivíduo de relembrar aquilo que 

aprendeu – seja através de questões, de tomada de decisão ou prática. “A rememoração é o 

processo no qual os indivíduos encontram uma pista e estão prontos para relembrarem a 

informação que está guardada na memória a longo-prazo.” (Thalheimer, 2008:6) 

Só depois de concedida a oportunidade de recordação é que o feedback deve ser 

disponibilizado. Posteriormente os indivíduos envolvem-se em novas situações de 

aprendizagem ou aplicam aquilo que aprenderam em situações reais, o que requer novamente 

uma oportunidade de rememoração. 

Existem várias implicações relacionadas com o feedback. Quanto mais parecidas forem as 

situações de aprendizagem com as situações de aplicação real dos saberes, existe menor 

necessidade de feedback pois os indivíduos conseguirão relembrar correctamente aquilo que 

aprenderam. 

No contexto do projecto de estágio, a concepção e desenvolvimento de dispositivos de 

avaliação formativa à distância teve em conta que as oportunidades de rememoração devem 

aproximar-se ao máximo das situações reais para que exista uma ligação correcta entre aquilo 

que os colaboradores sabem (a aprendizagem consumada) e a situação real de aplicação da 

aprendizagem. O feedback funciona como corrector de inconsistências, direccionando o 

colaborador no sentido de corrigir as rememorações que não foram bem-sucedidas. Contudo, 

não se trata unicamente de corrigir oportunidades de rememoração mas também de explicitar 

práticas e modos de agir que estão de acordo com os procedimentos descritos no Manual de 

Procedimentos, ou seja, com o trabalho prescrito. 

Relembrar produz melhores resultados do que estudo-extra, quando a oportunidade de 

recordação não é imediata. Esta é uma das conclusões de um estudo realizado por Roediger e 
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Karpicke (2006, cit in Thalheimer, 2008:14). Deste modo, é pertinente organizar um processo 

de avaliação formativa a partir de situações em que os indivíduos tenham de relembrar a 

informação aprendida, através de questões que despoletam esta mesma rememoração e a 

reflexão sobre as práticas. 

De notar que a rememoração acontece a toda a hora e na maior parte das vezes não é 

consciente nem intencional. Por exemplo, quando nos perguntam que horas são, é 

despoletada a situação de relembrarmo-nos como responder a essa questão, como é que se 

transmite as horas, etc.  

É importante destacar que, para que esta recordação seja formativa, deve ser integrada na 

experiência, devendo ocorrer um momento de reflexão pois esta “ajuda-nos a corrigir 

distorções nas nossas crenças e erros na resolução de problemas” (Mezirow, 1990:1). 

Enquanto técnicos da educação temos à disposição um variado leque de métodos para 

despoletar a recordação, como sejam: 

• Questões de verdadeiro/falso; 

• Questões de escolha múltipla; 

• Questões de correspondência; 

• Problemas para resolver; 

• Casos de Estudo; 

• Simulações; 

• Cenários de Decisão; 

• Discussões; 

• Resposta oral; 

• … 

As melhores situações para despoletar a recordação são aquelas que espelham as situações 

futuras de rememoração reais, como as simulações ou cenários de decisão reais. Algumas das 

questões foram formuladas no sentido de se assemelharem à situação real de trabalho dos 

indivíduos. 

O feedback é um dos factores mais importantes na aprendizagem pois ajuda os indivíduos a 

ultrapassar alguns obstáculos e incompreensões. De acordo com o mesmo autor, (Thalheimer, 
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2008:17) o feedback é benéfico pois ajuda os formandos a ultrapassar as seguintes 

dificuldades: 

• Os formandos não aprenderam informação à primeira; 

• Os formandos aprenderam a informação incorrectamente; 

• Os formandos esqueceram a informação; 

• Os formandos relembram a informação incorrectamente; 

• Os formandos lembram os conceitos abstractos mas não são capazes de o relembrar 

quando é apresentada informação concreta e real. 

• … 

Ao afirmar que o feedback é indispensável está subjacente a ideia que este é importante 

quando apresentado depois de uma oportunidade de rememoração, que despoleta a situação 

de tomada de consciência da informação aprendida.  

É contudo evidente que o feedback tem mais efeito quando o indivíduo não se recorda ou não 

sabe a informação correcta, ou seja, quando a resposta dada é incorrecta. Neste caso o 

feedback facilita o processo de tomada de conhecimento do erro. Um dos objectivos do 

feedback, e aquele que porventura se revela mais importante neste trabalho, é o de ajudar os 

indivíduos a fazer correcções cognitivas” (2008:18).  

Daqui se depreende que o feedback tem maior utilidade quando aplicado após uma resposta 

incorrecta. Isto não exclui, contudo, o facto de o feedback ter uma importância considerável 

quando providenciado após uma resposta correcta, uma vez que pode corrigir erros de 

raciocínio ou mesmo reforçar a resposta correcta. 

Um modo de dar aos colaboradores a informação que necessitam (sob o ponto de vista do 

feedback) consiste em categorizar as respostas – definindo de antemão a resposta correcta e 

as respostas erradas com base nas imprecisões mais comuns e nos erros prováveis e/ou 

cometidos (isto se as questões tiverem sido anteriormente testadas) – e definir feedback 

específico para cada uma destas respostas no sentido de os guiar no processo de 

aprendizagem, ajudando-os a ultrapassar estas dificuldades. É importante referir que um dos 

“princípios-chave do feedback passa por dar aos indivíduos o feedback que eles necessitam – 

nem demasiado, nem pouco” (Thalheimer, 2008:32). 



Concepção e Desenvolvimento de Dispositivos de Avaliação Formativa à Distância 

 
 
 

22

1.6. Sistema de Gestão da Qualidade – O que é? 
 

Com a crescente concorrência e o progressivo alargamento do mercado, a maioria das 

empresas aposta numa política de qualidade que permita, por um lado certificar junto de 

clientes, fornecedores e público em geral as boas práticas existentes a nível empresarial, e por 

outro alcançar uma vantagem competitiva. 

Ora, um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) assegura a consistência e aperfeiçoamento 

de práticas de trabalho, na concepção e desenvolvimento dos produtos bem como na 

prestação dos serviços disponibilizados. Baseando-se em normas que especificam 

procedimentos, as organizações devem cumpri-las, trabalhando para uma melhoria contínua 

de forma a atingir um SGQ efectivo. 

Um dos princípios do SGQ consiste na abordagem por processos. Esta abordagem, como o 

próprio nome indica, organiza em forma de processos as actividades e os recursos que 

permitem obter resultados, orientando os esforços da organização para aquilo que realmente 

acrescenta valor. É neste sentido que um dos documentos produzidos no âmbito do SGQ é o 

Manual de Procedimentos, documento onde se estruturam todas as actividades desenvolvidas 

dentro da instituição. 

Outro dos princípios do SGQ diz respeito ao envolvimento dos colaboradores. Uma 

verdadeira política de qualidade só se consegue com a participação de todos os 

colaboradores: é essencial que todos conheçam as suas funções e a finalidade das suas acções 

dentro da empresa.  

Para que se implemente uma efectiva política de qualidade é necessário que todos os 

colaboradores conheçam, dentro das suas funções, quais os procedimentos que devem 

adoptar – as actividades e tarefas a desempenhar.  

Para perceber melhor isto introduz-se conceitos do campo da ergonomia: o trabalho prescrito 

– actividades que constam do Manual de Procedimentos, que define as tarefas a realizar 

assim como o estabelecimento de objectivos em condições determinadas, para um sujeito – e 

o trabalho real – aquele que é realmente desempenhado pelo indivíduo, e que normalmente 

foge um pouco ao estabelecido. O objectivo final consiste em facultar aos colaboradores os 

conhecimentos sobre o trabalho prescrito de forma a diminuir a diferença existente em termos 

das práticas do trabalho real e do trabalho prescrito.  
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É importante ressalvar que não se pode garantir que o trabalho prescrito é efectivamente 

aplicado, ou seja, o facto de os indivíduos saberem quais os procedimentos a seguir, não 

significa que os apliquem – trabalho real. No entanto, é óbvio que para que o trabalho 

prescrito seja realizado os indivíduos necessitam de dominar este mesmo conhecimento. 

Qual é, então, a melhor forma de garantir que numa organização, os colaboradores conhecem 

e seguem os procedimentos definidos? A auditoria consiste nisto mesmo. Através de um 

exame cuidadoso, sistemático e independente pretende-se averiguar, entre outros, se os 

processos de trabalho vão de encontro às disposições estabelecidas previamente. 

No entanto, as organizações equacionam formas de tornar as auditorias bem sucedidas, 

garantindo que os colaboradores conhecem e aplicam as normas definidas. O presente 

projecto pretende ser uma forma de salvaguardar esta situação. 

Implementando testes electrónicos com o objectivo de aferir o conhecimento dos 

colaboradores e, sobretudo, de favorecer a aprendizagem através dos próprios testes incitando 

à reflexão sobre a experiência, pretende-se que os colaboradores estejam munidos dos 

conhecimentos necessários ao bom desempenho das suas funções.  
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2. Capítulo II – Projecto de Estágio 
 

Neste capítulo aborda-se o Projecto, desenvolvido antes do início da realização do estágio. 

Introduz-se a empresa acolhedora e o seu âmbito de actuação. Posteriormente justifico o 

projecto, defino os objectivos e descrevo as actividades pensadas e previstas para a 

concretização do projecto. 

2.1. SINFIC – Sistemas de Informação Industriais e Consultoria 
 

A SINFIC, S.A.1 é uma empresa internacional privada que actua 

na área dos Sistemas e Tecnologias de Informação. Nasceu 

como uma software-house em 1990. Desde a sua fundação, a 

SINFIC tem vindo a crescer, aumentando a oferta de serviços, desenvolvendo novas 

competências e estabelecendo alianças estratégicas com parceiros que partilhem a mesma 

visão e entendimento das necessidades do mercado em geral e das exigências particulares de 

cada cliente.  

A operacionalização da estratégia da SINFIC é efectuada pelas suas Unidades Estratégicas de 

Negócio (UEN, tabela 1) o que permite aos seus gestores o controlo total sobre as cadeias de 

valor que proporcionam, garantindo desta forma um elevado grau de flexibilidade, rapidez e 

qualidade na resposta ao cliente. A estrutura da UEN assegura o alinhamento do interesse do 

Gestor de Negócio no estabelecimento de verdadeiras relações de parceria com os seus 

clientes. 

Cada UEN está centrada num núcleo de competências tecnológicas e de soluções de negócio, 

que garante aos seus clientes a competitividade e a qualidade dos serviços que presta. 

TABELA 1 UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGÓCIO 

                                                             

1 Esta informação foi retirada da página WEB da SINFIC, http://www.sinfic.pt 

Engenharia Org. e Sistemas de Informação ELearning 

Sistemas e Aplicações Business Intelligence 
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A SINFIC disponibiliza também um conjunto de serviços de apoio às suas UEN através das 

Unidades de Suporte ao Negócio – Marketing, Gestão da Qualidade, Administrativa e 

Contabilística, Formação e Desenvolvimento, Recrutamento e Selecção, Financeira e Infra-

estrutura. 

 

2.1.1. Unidade de Negócio de eLearning  

 

Sinteticamente, a UEN eLearning da SINFIC tem dois grandes 

objectivos. Por um lado, pretende apoiar as organizações na análise 

das suas características específicas para, com base no 

enquadramento obtido, proceder à definição, estruturação e 

implementação da solução de formação à distância mais adequada à 

realidade de cada caso. 

Por outro lado, disponibiliza a infra-estrutura tecnológica de aprendizagem mais adequada à 

organização, de modo a integrar os vários domínios do ciclo de formação e, assim, potenciar 

as competências empresariais e humanas através de práticas de formação contínua que 

privilegiem a gestão do conhecimento organizacional.  

Além de disponibilizar serviços centrados na metodologia e nos processos do Instructional 

Design (modelo de referência), esta unidade de negócio da SINFIC representa em exclusivo 

para Portugal tecnologias de suporte que possibilitam a criação e implementação de 

universidades corporativas. 

 

Distribuição de Software Hipermédia 

Engenharia de Software Mobile Solutions 

Concepção e desenvolvimento de produtos Outsourcing 

Projectos Especiais Internet Development 

Segurança da Informação Biometria 
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2.1.2.  A tecnologia 

 

Uma das tecnologias que a SINFIC representa para Portugal é o QuestionMark Perception 

(adiante designado por QuestionMark) Foi esta a tecnologia utilizada para desenvolver o 

dispositivo de avaliação no estágio, sendo por isso importante introduzi-la, abordando 

sucintamente as sua funcionalidades. 

O QuestionMark é um Sistema de Gestão de Avaliações (SGA)2. É uma plataforma que 

permite a criação, entrega e gestão de avaliações, podendo estas ocorrer online, em papel ou 

em suportes móveis como PDA's
3. Estes sistemas podem operar isoladamente ou integrados 

com outras soluções, como é o caso dos Sistemas de Gestão da Aprendizagem (LMS) 4. Um 

SGA permite a implementação de testes e exames em estruturas dispersas, centralizando o 

tratamento e criação de relatórios de resultados. 

Os domínios de aplicação de um SGA podem ir desde a avaliação do nível de satisfação dos 

clientes, testes de aptidão a exames de conhecimento e recrutamento de pessoal.  

De um modo geral, um SGA inclui as seguintes funcionalidades:  

• Autoria de questões e exercícios, organizados por bancos de questões, bancos de 

testes e segundo os objectivos de aprendizagem que pretendem endereçar; 

• Entrega de avaliações em diversos suportes, como browsers, PDA's, CD-ROM's ou 

papel; 

• Implementação de avaliações em ambiente seguro para desenvolvimento de exames 

de certificação; 

• Integração com outros sistemas, em particular, sistemas de gestão da aprendizagem 

(LMS); 

• Fornecimento de feedback instantâneo na resposta a exercícios; 

                                                             

2 ou AMS – Assessment Management System 

3 Acrónimo para Personal Digital Assistant ou Assistente Pessoal Digital 

4 Acrónimo para Learning Management System ou Sistema de Gestão da Aprendizagem, sistema informático 
que suporta processo de aprendizagem a distância e contempla as fases de planeamento, implementação e 
avaliação, através da disponibilização de um conjunto de recursos síncronos e assíncronos. 
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• Criação automatizada e costumizada de relatórios de resultados e análises 

personalizadas; 

• Interoperabilidade através da utilização de standards na produção e importação de 

conteúdos.  

O QuestionMark é de extrema importância no projecto de estágio porque é a ferramenta que 

suporta os dispositivos de avaliação formativa à distância, já que possibilita a disseminação 

de testes electronicamente, via WEB.  

Os indivíduos terão os dados de acesso (nome de utilizador e palavra-passe) para acederem à 

área individual. Aqui poderão visualizar os vários testes e completá-los, sendo que as 

respostas e os resultados são armazenados num repositório central, que é gerido pelos 

gestores da formação. 

 

2.2. Diagnóstico 
 

No âmbito do estágio, após o contacto com a instituição – SINFIC – foi sugerido o 

desenvolvimento de um projecto de acordo com uma necessidade específica de um cliente da 

empresa do sector da banca. A proposta do projecto consistia no desenvolvimento de um 

dispositivo de avaliação formativa de conhecimentos, partindo de uma estrutura organizada 

por processos e instruções de trabalho, que consta no Manual de Procedimentos.  

Foi acordado com a SINFIC que o projecto de estágio consistiria no desenvolvimento deste 

dispositivo, beneficiando assim ambas as partes já que se responde a uma necessidade 

específica de um cliente, tendo o trabalho um propósito concreto e útil. 

Sendo que o inicio de estágio sofreu um atraso, a fase de diagnóstico foi abreviada e passou 

pelo conhecimento da instituição acolhedora, a SINFIC, mais concretamente da UEN 

eLearning e dos projectos desenvolvidos. Assim, a fase de diagnóstico consistiu em 

conversas informais com o gestor da unidade de negócio de eLearning com o objectivo de 

conhecer com maior detalhe a necessidade do cliente e o público-alvo e em leituras sobre a 

unidade e suas tecnologias. 
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2.3. Justificação do Projecto 
 

Num contexto de globalização e de aumento gradual e evolução da tecnologia, quatro ou 

cinco anos de formação superior não são mais do que o início de um longo ciclo de 40 ou 50 

anos de aprendizagem contínua. Sendo a formação e o aperfeiçoamento da população adulta 

os objectivos de uma sociedade, já que estão intimamente ligados ao desenvolvimento 

económico, social e cultural de um país, a formação acontece ao longo de toda a vida e não se 

limita a um contexto institucional. 

As novas configurações do trabalho, que derivam da multiplicação dos canais de informação 

e comunicação bem como da rápida obsolescência dos saberes, exigem novas competências 

de aprendizagem, de transmissão de saberes e de produção de conhecimentos. A 

aprendizagem torna-se assim parte integrante do trabalho, constituindo um processo contínuo, 

sendo essencial proporcionar a todos os indivíduos da organização condições para formação 

contínua.  

Neste contexto, uma das finalidades da formação passa por dotar os indivíduos de 

competências e saberes para que estejam aptos e preparados para os aplicar no contexto de 

trabalho. A transferência consiste no “processo de utilizar conhecimentos gerais ou 

específicos aprendidos numa dada situação e aplicá-los a novas situações similares ou a 

situações mais genéricas e afastadas da situação inicial de aprendizagem” (Miranda cit in 

Luzio, 2006:51). É necessário que as aprendizagens que advêm da formação possam ser 

transferidas para o posto de trabalho em termos de conhecimentos, atitudes e/ou 

competências. 

Segundo Canário (2000:112), torna-se importante fomentar nos colaboradores um “instinto 

de aprendizagem permanente nas e através das situações profissionais pois existe uma 

capacidade da organização para produzir, para além de bens e serviços, saberes, 

conhecimento, deixando que o exercício do trabalho ganhe contornos qualificantes.” 

A implementação de um SGA à distância permite, num curto espaço de tempo, avaliar vários 

indivíduos e mais que isso, potenciar a aprendizagem. Revela-se útil num banco angolano – o 

cliente em causa – com uma dispersão geográfica considerável, a implementação de um SGA 

que possibilite a avaliação dos colaboradores a nível dos conhecimentos sobre procedimentos 

e mais do que isso, favorecer a reflexão sobre as práticas e potenciar a auto-formação. 
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Assim, estes dispositivos de avaliação pretendem ter um cariz formativo na medida em que o 

indivíduo, “ao constatar as suas dificuldades vai querer, por si só, ou recorrendo a algum 

apoio, saber como as ultrapassar, o que motiva o aumento do interesse pela aprendizagem.” 

(Fernandes cit in Dias e Gomes, 2004:58). Os erros são encarados no sentido da melhoria da 

aprendizagem, como momentos que despoletam a mesma e não como “fraquezas ou 

deficiências passíveis de repreensões” (Fernandes cit in Dias e Gomes, 2004:58).  

O aspecto formativo dos dispositivos de avaliação manifesta-se no acompanhamento da 

aprendizagem e na incitação ao envolvimento e à autonomia do indivíduo no seu próprio 

processo de aprendizagem, induzindo-o à pesquisa (quando deparado com alguma dúvida ou 

dificuldade) e à reflexão sobre a prática. 

Este projecto surge da necessidade de munir os colaboradores dos conhecimentos relativos 

aos procedimentos associados às suas funções. Os dispositivos desenvolvidos ambicionam 

fomentar a aprendizagem com a finalidade de uniformizar os procedimentos a nível dos 

vários balcões existentes. 

Foi como resposta a esta necessidade específica de um cliente, que o projecto de estágio foi 

desenvolvido. A solução foi pensada pela SINFIC e foi operacionalizada através da 

realização deste estágio.  

Optei por esta área por ser um campo pelo qual tenho um grande interesse, aliado ao facto de 

perspectivar fortes oportunidades de inserção profissional. Pesou também o facto de trabalhar 

para uma entidade real num projecto concreto para uma necessidade específica, sendo 

extremamente motivador quando o trabalho realizado tem aplicação prática. 

 

2.4. Objectivos 
 

Finalidade: 

• Promover a avaliação e a formação dos colaboradores de atendimento a público de 

um Banco a nível dos procedimentos de trabalho definidos no Sistema de Gestão da 

Qualidade. 
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Objectivos: 

• Produzir um mecanismo de avaliação formativa de conhecimentos à distância, 

utilizando um software de gestão da avaliação, partindo de uma estrutura organizada 

por processos; 

• Dotar os colaboradores de conhecimentos sobre os procedimentos associados às suas 

funções; 

• Favorecer a auto-formação dos colaboradores do banco. 

 

2.5. Actividades Previstas  
 

Neste ponto darei conta da metodologia a adoptar para o desenvolvimento dos dispositivos de 

avaliação à distância. Esta metodologia foi desenhada na fase do projecto de estágio, sendo 

por isso apresentada em termos de actividades futuras a realizar. 

Inicialmente proceder-se-á à fase de diagnóstico onde se identifica a necessidade/problema 

que leva à concretização deste projecto de estágio. Segue-se a fase de recolha de dados e a 

análise e interpretação dos mesmos. O seguinte ponto consiste no desenvolvimento dos 

dispositivos de avaliação. Posteriormente a fase de testes dos dispositivos de avaliação, a 

entrega dos mesmos e por fim a avaliação. 

De seguida passo a identificar cada um destes pontos. 

2.5.1. Diagnóstico e identificação de necessidades/problema 

 

Nesta primeira parte do projecto pretende-se diagnosticar e identificar o problema.  

O principal problema reside na diferença das práticas de trabalho. Por um lado o Manual de 

Procedimentos (documento integrante do Sistema de Gestão da Qualidade) define os 

procedimentos de cada actividade, associados às diferentes funções, que consiste no trabalho 

prescrito. Por outro lado existe o trabalho real, aquilo que os colaboradores do banco 

executam. O principal problema está na diferença entre o trabalho previsto e o trabalho 

executado.  
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Para que esta diferença seja atenuada é necessário que os colaboradores conheçam os 

procedimentos associados à sua função. É essencial que, para executar o trabalho prescrito, os 

colaboradores tenham este conhecimento.   

Assim, uma parte importante do problema consiste nesta falta de formação dos recursos 

humanos. Num país onde os índices de literacia são baixos – Angola – torna-se difícil para 

um banco recrutar colaboradores qualificados. Dado que os custos associados à formação 

presencial são muito altos, a existência de um dispositivo de avaliação dos conhecimentos 

dos colaboradores revela-se a melhor solução, tanto em termos económicos como em termos 

avaliativos e formativos, pois permite cobrir todos os colaboradores num amplo território e 

num curto espaço de tempo. 

Há portanto uma necessidade premente de qualificar os recursos humanos existentes. Dada a 

dispersão geográfica do Banco, com mais de sessenta agências espalhadas por Angola – que é 

catorze vezes o tamanho de Portugal – parece óbvio que a formação presencial tem custos 

elevados. Desta forma, devem ser equacionadas maneiras de formar os colaboradores de uma 

forma mais viável, em termos de eficácia da formação.  

Neste sentido, o investimento em formação à distância apresenta-se como uma resposta muito 

adequada e pertinente. 

 

2.5.2. Recolha de dados 

 

Nesta fase devem ser escolhidos os métodos de recolha de dados. Distinguem-se aqui três 

tipos de informação que devem ser recolhidas. Dados relativos ao público-alvo ao qual se 

destina este dispositivo de avaliação: idades, qualificação, familiarização com tecnologias 

digitais e contexto de implementação do dispositivo são as componentes mais importantes. 

Os conteúdos propriamente ditos, com os quais se irá trabalhar, são os mesmos que 

pretendem ser avaliados. O Manual de Procedimentos, incluído na Manual da Qualidade, será 

o documento-base para a recolha destes dados, pois tem a maioria das informações 

necessárias já que inclui os procedimentos e instruções de trabalho, que neste caso constituem 

informações essenciais. 
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Será também necessária uma familiarização relativa ao SGA no qual se irá desenvolver o 

dispositivo de avaliação – o QuestionMark. Esta familiarização será concretizada através de 

uma formação específica nesta ferramenta e complementada com a leitura dos white-papers 

disponibilizados no sítio do QuestionMark, com a manipulação do software e com o 

esclarecimento, junto dos colegas de equipa, de algumas dúvidas que possam surgir.  

 

2.5.3. Análise e interpretação dos dados 

Partindo dos dados relativos ao público-alvo poder-se-á definir o tipo de teste, de linguagem 

e de complexidade tecnológica associado ao dispositivo de avaliação. 

Para a concepção do dispositivo, inicia-se com a análise dos procedimentos e instruções de 

trabalho e seguindo-se a divisão das mesmas a nível de tarefas e actividades de forma a 

identificar os conhecimentos/atitudes e comportamentos que estão na base destes. Em última 

análise serão estas tarefas, o seu conhecimento ou a falta dele, que será avaliado. 

É também depois da análise dos dados relativos ao software QuestionMark que se poderá 

compreender como e qual é a melhor maneira de formular as questões, de as guardar, como 

as encadear numa lógica de progresso cumulativo, etc. 

Depois de identificar e separar cada uma das tarefas e actividades associadas aos 

conhecimentos/atitudes e comportamentos, selecciona-se para cada uma, o melhor tipo de 

questão a ser utilizada, ou seja, aquela que permite avaliar melhor o seu domínio.  

A maioria das questões será de carácter fechado permitindo assim uma correcção imediata, 

que é aliás uma das mais-valias deste software. Formular-se-á pelo menos uma questão para 

cada tarefa, perfazendo uma média de 4 a 5 questões por actividade. 

Os tipos de questões a utilizar serão as seguintes: 

TABELA 2 TIPOLOGIAS DE QUESTÕES POSSÍVEIS DE INCLUIR NO QUESTIONMARK 

• Drag and drop (pega e arrasta) • Numérica 
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Consoante o tipo de tarefa a avaliar definir-se-á qual o tipo de questão a utilizar. 

 

2.5.4. Desenvolvimento do dispositivo de avaliação 

Depois de seleccionados os tipos de questões, passa-se à formulação e categorização das 

perguntas a nível de cada uma das funções e áreas. Para tal utiliza-se o SGA, o 

QuestionMark. 

O Manual de Procedimentos diz respeito apenas às actividades de balcão. As actividades de 

balcão envolvem todos os intervenientes que trabalham numa agência bancária – o Gerente, 

Sub-Gerente, Tesoureiro, Caixa, Balconista e Técnico de Back-office. 

Desta forma realizar-se-ão seis dispositivos diferentes, cada um direccionado a cada uma das 

funções acima referidas. Cada um dos dispositivos avaliará os conhecimentos das tarefas 

imputadas a cada uma das diferentes funções. Assim, o Tesoureiro, por exemplo, não será 

confrontado com uma questão que diz respeito aos procedimentos associados à função do 

Caixa. 

• Hotspot (assinalar “áreas quentes”) • Fazer corresponder 

• Escolha múltipla • Resposta múltipla 

• Preencher espaços em branco • Escolher da lista 

• Corresponder o texto • Ordenar 

• Verdadeiro/Falso • Sim/Não 
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ILUSTRAÇÃO 2 – ASPECTO DO SOFTWARE QUESTIONMARK 

 

As questões serão formuladas e agrupadas por cada uma das diferentes funções e por cada um 

dos diferentes procedimentos e actividades (ver ilustração 2). 

Isto possibilita, por exemplo, a realização de vários tipos de testes, consoante a combinação 

das questões. Querendo realizar um teste ao Caixa, por exemplo sobre o procedimento Venda 

de Moeda Estrangeira, é possível agrupar todas as questões que dizem respeito a este 

procedimento, especificamente para a função de Caixa e como resultado obter um teste que 

avalie somente o conhecimento sobre Venda de Moeda Estrangeira.  

 

2.5.5. Teste do dispositivo de avaliação 

Após o desenvolvimento do dispositivo, proceder-se-á à verificação do mesmo, realizando 

testes de forma a garantir que a entrega final não contém erros de qualquer natureza. 
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Os testes consistirão na verificação de todos os dispositivos. Realizar-se-ão sob várias 

condições – sistema operativo recente e antigo, ligação à Internet de alta e baixa velocidade, 

etc. – procurando assim aproximar-se ao máximo do contexto real onde serão implementados 

estes dispositivos, podendo proceder a alterações que se venham a revelar necessárias. 

 

2.5.6. Entrega 

Para finalizar, disponibilizar-se-á ao cliente o produto final, ministrando, caso seja solicitado, 

formação sobre o QuestionMark em geral e sobre este dispositivo em particular de modo que 

o cliente esteja preparado, tecnicamente, para reformular ou acrescentar questões ao 

dispositivo, adaptando-o a novas condições (público-alvo com características diferentes, por 

exemplo). 

Ao implementar e manter um sistema de gestão da avaliação, a organização pode facilmente 

seguir e reportar o conhecimento dos colaboradores acerca do trabalho prescrito – os 

procedimentos predefinidos – possibilitando, por exemplo, a planificação de uma resposta 

formativa pronta e focada nas falhas identificadas. Este será um ponto a desenvolver depois 

da conclusão e implementação dos dispositivos, não constando por isso neste documento. 

 

2.5.7. Avaliação 

No desenvolvimento deste dispositivo, devem-se determinar quais as formas de avaliação do 

mesmo, para garantir que os objectivos a que se destina, por parte do cliente, são cumpridos. 

A avaliação deve ser contemplada no final de cada um dos pontos acima referidos. 

No final de cada fase descrita apresentam-se os resultados ao orientador do estágio e ao 

gestor da Unidade Estratégica de Negócio eLearning. 
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3. Capítulo III – Actividades realizadas no estágio 
 

As actividades realizadas ao longo do estágio estiveram relacionadas com o desenvolvimento 

do dispositivo de avaliação formativa à distância. O principal objectivo consistiu em 

desenvolver uma ferramenta cuja utilização tinha o propósito de aferir os conhecimentos dos 

colaboradores e ao mesmo tempo – porque não tinha cariz sumativo – potenciar a 

aprendizagem destes, incitando-os a rever os conteúdos, sempre que deparados com alguma 

dificuldade.   

Refira-se ainda que, para além das tarefas ligadas directamente ao projecto de estágio, foram 

desenvolvidas outras tarefas, não previstas, que proporcionaram novos momentos de 

aprendizagem, enriquecendo a experiência de estágio. 

 

3.1. Fase de Diagnóstico 

3.1.1. Caracterização do público-alvo 

O projecto de estágio foi decidido com base numa necessidade de um cliente da SINFIC, 

necessidade esta apresentada e desenvolvida em conversas informais com o gestor da unidade 

de negócio eLearning. Estas conversas permitiram perceber mais detalhadamente quais as 

necessidades do cliente, identificando o motivo da realização deste projecto em específico. 

Possibilitaram igualmente, e conjuntamente com pesquisas efectuadas, aprofundar o contexto 

onde vão ser implementados estes instrumentos, constituindo a fase de contextualização e de 

definição das características chave do público-alvo. 

O público-alvo é bastante heterogéneo. Na maior parte dos casos os colaboradores possuem 

formação secundária ou superior, estando minimamente familiarizados no uso do 

computador.  

Através destas conversas informais e de pesquisas efectuadas denota-se que o contexto 

angolano é bastante particular. A economia angolana obteve o maior crescimento económico 
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da África Subsariana, sendo que o cenário macroeconómico é altamente favorável ao 

crescimento do sector bancário (Delloite, 2007). 

A banca é um dos sectores de actividade onde a qualificação dos recursos humanos é 

essencial. Com o sector da banca em crescimento, prevê-se a necessidade de contratação de 

novos colaboradores, o que requer prospecção e retenção de talentos.  

A questão reside na formação dos recursos humanos, ou antes, na falta dela. Num país onde 

os índices de literacia são baixos, torna-se difícil, para um banco, recrutar colaboradores 

qualificados para os postos de trabalho específicos. O banco recruta as pessoas que têm maior 

formação, contudo, estes não estão em condições de desempenhar as funções a que são 

chamados por não possuírem formação específica para o posto de trabalho visto tratar-se de 

um tipo de conhecimento muito específico: os procedimentos associados à função 

desempenhada nos balcões do banco.  

A instituição bancária, que se rege por normas de qualidade, quer garantir que estas normas 

são cumpridas, o que se traduz na especificação de todos os procedimentos que devem ser 

seguidos por todos os colaboradores. Assim, a formação sobre a instituição e sobre os 

processos de trabalho é essencial. 

Dado que os custos associados à formação presencial são muito altos, a existência de um 

dispositivo de avaliação formativa dos conhecimentos dos colaboradores revela-se a melhor 

solução, tanto em termos económicos como em termos avaliativos e formativos, pois permite 

cobrir todos os colaboradores num amplo território e num curto espaço de tempo. 

Coloca-se assim a tecnologia ao serviço da formação, configurando “um cenário imenso de 

oportunidades de autoformação” (Luzio, 2006:59), na qual os destinatários podem construir 

as suas aprendizagens a qualquer hora e em qualquer lugar que disponha de ligação à 

Internet. 

Há no entanto constrangimentos devidos às próprias características do público-alvo que 

devem ser salvaguardados. Como a maioria dos colaboradores não tem profundos 

conhecimentos nas TIC, o desenvolvimento do dispositivo deve ter em conta estes 

condicionamentos, adoptando estratégias que melhor se enquadrem nas necessidades e 

características dos utilizadores finais. 
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Decidi optar por testes que não empreguem funcionalidades que sejam muito complexas: 

apresentação de questões separadamente, em vez de uma “folha” inteira com a barra 

horizontal do lado direito; não incluir som; não incluir questões com elementos Flash5; 

aparentemente pormenores, mas que podem proporcionar desilusões e desmotivações a quem 

é confrontado pela primeira vez com a tarefa de aprender com recurso às TIC. 

 

3.1.2. Introdução ao software QuestionMark Perception 

Uma das actividades iniciais consistiu no conhecimento e familiarização com a ferramenta 

sobre a qual se iria desenvolver o projecto, o QuestionMark. Consta da fase de diagnóstico 

uma vez que através desta actividade me estreei no manuseamento deste tipo de software 

(sistema de gestão da avaliação), percebendo de uma maneira geral as suas potencialidades e 

mais-valias.  

Através do manuseamento informal bem como da leitura dos white-papers, permitiu-me 

diagnosticar as mais-valias para o desenvolvimento de um dispositivo de avaliação, 

compreendendo a pertinência dos métodos interrogativos no contexto da auto-formação e na 

promoção da reflexão.  

 

3.2. Fase de Análise 
 

3.2.1. Leitura do Manual de Procedimentos 

Uma actividade central do projecto de estágio tratou-se da leitura do Manual de 

Procedimentos, manual onde se incluem todos os processos das acções realizadas no balcão 

de um banco. Este manual serviu de base a todo o projecto de estágio – foi sobre ele que se 

desenvolveram as questões e os testes para futura avaliação dos colaboradores. O manual 

estrutura os procedimentos através das seguintes categorias:  

                                                             

5 Software que permite a visualização e a criação de animações interactivas na Internet 
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Procedimentos > Processos > Sub-processos > Actividades > Tarefas 

Em última análise os colaboradores serão avaliados sobre o conhecimento destes processos. 

Pretende-se que os colaboradores dominem os conhecimentos associados às actividades 

previstas, partindo do pressuposto que a resposta coincide com as práticas de trabalho. 

Neste sentido é necessário esclarecer o que está a ser avaliado, ou seja, tem de se recorrer a 

um “sistema de referências, – porque - a avaliação exige uma clara explicitação do que está 

em jogo” (Figari cit. in Antunes, 2006:17). Pode-se então afirmar que o Manual de 

Procedimentos constitui o referencial de avaliação porque é da ordem “daquilo que é 

esperado e suposto que venha a ser, conduzindo, consequentemente, ao processo de recolha 

dos dados” (Lesne, 1984:132). O referido, que é da ordem do real, consiste nas respostas 

dadas pelos colaboradores e é o próprio objecto da avaliação. O juízo de valor é o “resultado, 

uma apreciação construída com base na relação entre o referente e o referido e aquilo que 

separa o primeiro do segundo” (Lesne, 1984:132). Estes – referente, referido e juízo de valor 

– são os três elementos centrais da avaliação. 

Assim, o Manual de Procedimentos constitui o referencial de avaliação que não necessita de 

ser justificado uma vez que faz parte das funções dos colaboradores conhecer e aplicar estes 

procedimentos. 

É por isso que, tal como refere Rodrigues (1995), a avaliação: 

“Identifica-se aqui inevitavelmente a um processo de controle externo e não necessita 

de explicitar, questionar, fundamentar, ou justificar o ‘referencial de avaliação’ 

estabelecido e imposto autoritariamente pelas hierarquias administrativas.” (97-98) 

Apresenta-se em anexo um extracto do Manual de Procedimentos onde figura a descrição de 

um procedimento. Por não ser possível revelar a identidade da instituição, não se coloca o 

Manual completo, todavia o restante documento apresenta a mesma estrutura (ver Anexo 2). 

3.2.2. Desenvolvimento de matrizes 

 

Dado que os processos são constituídos de actividades, que por sua vez são constituídas de 

tarefas, atribuídas a cada uma das diferentes funções envolvidas, revela-se confuso organizar 
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avaliações para cada função tendo esta enorme teia de informações. Para facilitar isto, 

desenvolvi matrizes que ajudaram a organizar e esquematizar esta informação. 

Construí uma matriz que fizesse corresponder cada processo de trabalho às funções que 

participam no mesmo (ver Anexo 1.2 e 1.3). Nesta mesma lógica desenvolveu-se a segunda 

matriz, com o objectivo de identificar, dentro de cada área, para cada processo, as actividades 

existentes. (ver Anexo 1.1) Esta matriz explicita todas as actividades sobre as quais os testes 

devem incidir, facilitando o trabalho posterior.  

Para a concepção dos dispositibos torna-se mais simples utilizar estas matrizes onde se 

identificam os intervenientes nas várias actividades e as actividades existentes nos diferentes 

processos. 

 

3.2.3. Formação no software QuestionMark Perception 

 

A fase de análise na ferramenta QuestionMark consistiu na frequência de sessões de 

formação onde pude aprofundar os conhecimentos e as potencialidades desta ferramenta. 

Compreendi a pertinência e a utilidade da ferramenta e as suas funcionalidades, o que 

permitiu descobrir que: 

• Por estar baseado na Web, este programa possibilita a disseminação de testes a uma 

população geograficamente dispersa, muito útil quando falamos de um país com o 

tamanho de Angola. Por se tratar de um software informático, há a possibilidade de se 

adaptar o teste ao ritmo do colaborador uma vez que pode ser acedido a qualquer hora 

e em qualquer local; 

• Potencia a auto-formação e auto-avaliação. Ao possibilitar a apresentação de 

feedbacks conforme a resposta dada pelo colaborador, permite-se enviar uma resposta 

dirigida e contextualizada, apontando áreas de dificuldade e de mestria do 

colaborador. A relação do colaborador com o programa é diferente de uma formação 

presencial uma vez que o eventual insucesso não é visto por terceiros. 

É pertinente considerar que os métodos interrogativos utilizados no QuestionMark, se 

revelarão muito eficazes na concretização do objectivo do projecto – dotar os colaboradores 
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de conhecimentos sobre os procedimentos associados às suas funções – promovendo assim a 

auto-formação. 

Os métodos interrogativos são uma forma individual de estudo onde o colaborador é 

colocado numa situação activa de procura de respostas, avançando ao seu próprio ritmo. O 

uso de questões como estratégia pedagógica pode revelar-se muito eficaz porque, incitando o 

colaborador a executar uma tarefa específica ou a pensar sobre determinado assunto, é 

possível evidenciar a sua aptidão e competência, ou pelo contrário, apontar as dificuldades 

sentidas. Como refere Clark et al (2005) constitui-se assim uma relação interactiva entre o 

formador e o formando, da qual resulta para este último um feedback sobre o seu progresso. 

É por isso que a avaliação formativa se revela apropriada: os resultados são utilizados 

internamente pelos intervenientes no e para o processo de aprendizagem (colaborador, 

formador, responsável de formação, director de recursos humanos, etc.). Como refere Scriven 

adaptado por Bloom (in Santos, 2006) a avaliação formativa manifesta-se na melhoria do 

processo educativo com base no feedback que comporta, tanto para os alunos (colaboradores) 

como para os professores (formadores, responsáveis de formação). 

Conforme postula Abrecht citado em Santos, a avaliação formativa tem como sujeito 

principal o formando, já que lhe proporciona a “tomada de consciência do que deve aprender, 

a contribuição para identificar e situar as suas dificuldades, concebendo-o como actor da sua 

aprendizagem” sem contudo deixar de referir que as informações proporcionadas são “janelas 

entreabertas para os formadores alterarem as estratégias pedagógicas” (Santos, 2006:14). A 

autonomia dada ao colaborador no seu processo de aprendizagem é importante porque lhe 

permite o controlo e a gestão na construção do conhecimento.  

Os dados relativos à avaliação formativa, ou seja, as informações proporcionadas permitem 

que, em situações futuras, o dispositivo possa ser adequado e renovado.  

Há uma panóplia de métodos e técnicas para recorrer à avaliação formativa. Aquele escolhido 

é, como já foi referido, o método interrogativo. Contudo, este “carácter formativo presente no 

conceito de avaliação formativa não estará (…) tanto nas técnicas concretas que se utilizem 

quanto na intenção com que se realiza e na informação que suscita, considerando Abrecht que 

é seguramente muito menos um método que uma atitude” (Santos, 2006:15). Isto não 

significa que “a avaliação formativa dependa somente de processos informais, pois está 
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igualmente ligada à realização de provas formais, cujos passos de construção são idênticos 

aos das provas sumativas, excepto na tradução e interpretação dos resultados” (Santos, 

2006:15). É exactamente este o presente caso: os testes a desenvolver poderiam ter uma 

função de certificação ou propósitos de evolução e progressão de carreira, contudo não é isto 

que se pretende com os mesmos. 

 

3.3. Fase de Concepção e Desenvolvimento 

3.3.1. Estruturação das pastas – organização da informação 

Depois de analisados os dados relativos ao Manual dos Processos e de conhecer em detalhe o 

software QuestionMark passei à fase de concepção e desenvolvimento do dispositivo 

propriamente dito. 

O primeiro passo consistiu na criação da estrutura de pastas. Esta estrutura define como será 

armazenada a informação, ou seja, as questões (sendo que as questões estão dentro das 

pastas). O QuestionMark permite criar pastas organizando as questões segundo a 

classificação mais apropriada. 

Foram desenvolvidos conjuntos de questões direccionadas a cada uma das funções existentes 

no balcão do banco. Sendo que há seis funções diferentes nos balcões da referida 

organização, cada qual com conhecimentos e competências específicas, as questões 

desenvolvidas foram diferentes para cada um dos processos em que estes actuam, daí a 

necessidade de definir, de início, a melhor forma de organizar a informação e o modo como 

as pastas estarão estruturadas.  

As pastas foram construídas seguindo a estrutura dos processos. Criaram-se seis pastas 

diferentes: Caixa; Contas; Serviços Diversos; Meios de Pagamento; Operações de Crédito e; 

Operações de Estrangeiro. 

No entanto estas categorias revelaram-se demasiado abrangentes. Por isto foi necessário criar 

outra categoria, colocando assim os sub-processos dentro das pastas dos processos. 
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As questões devem estar organizadas de maneira que se torne claro a qual dos procedimentos 

a questão diz respeito. 

 

ILUSTRAÇÃO 3 – ESTRUTURA DE PASTAS 

Daqui se depreende a necessidade de configurar uma estrutura de pastas que permita 

facilmente desconstruir esta quantidade de informação. Decidiu-se incluir dentro de cada 

pasta de Processo, várias pastas para cada um dos sub-processos e em cada uma das pastas 

dos sub-processos, incluir pastas relativas a cada um dos procedimentos (ilustração 3). 

Organizam-se assim as questões ao nível dos procedimentos. 

 

3.3.2. Definição das metatags a associar 

 

A actividade seguinte à definição da estrutura de pastas consistiu na definição de metatags.  

As metatags consistem num conjunto de valores definidos pelo utilizador e utilizados para 

categorizar uma questão. São etiquetas virtuais que se associam à questão e que permite, a 

posteriori, aceder à informação sobre a mesma. No fundo é uma forma de categorizar as 

questões para serem de mais fácil acesso. 

As metatags definidas foram: Função principal e função secundária.  
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Deste modo, para cada questão deve-se definir qual a função principal que é visada na 

questão e qual a outra função que está envolvida no mesmo procedimento. Na tabela3, no 

procedimento Reforçar Caixa por exemplo, estão envolvidos o Caixa e o Tesoureiro.  

Com as metatags é possível “etiquetar” a questão com “Função principal: Caixa” e “função 

secundária: Tesoureiro”, de modo que, no agrupamento das questões para a construção dos 

testes, seja possível destrinçar que essa questão deve ser incluída tanto nos testes do Caixa 

como nos testes do Tesoureiro. 

TABELA 3 – EXCERTO DA MATRIZ <PROCEDIMENTOS – FUNÇÕES>  

(DOCUMENTO COMPLETO –ANEXO 1) 

Sub-processo Movimentação de Caixa 

Procedimento 
Abrir 
Caixa 

Fechar Caixa Reforçar Caixa Tratar Saída de Caixa 

     

Caixa X X X X 

Tesouraria X X X X 

Atendimento     

Back-office     

Sub-Gerência     

Gerência X    

 

No presente caso, as metatags revelam-se úteis porque há procedimentos que envolvem a 

participação de vários colaboradores, havendo questões que podem ser associadas a mais do 

que um tipo de função.  

Com a quantidade e a complexidade da informação, estas metatags são muito valiosas porque 

permitem esclarecer o âmbito de cada uma das questões.  
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3.3.3. Desenvolvimento das questões 

 

Os testes desenvolvidos no QuestionMark são compostos por questões. Os testes são 

ferramentas que promovem a aprendizagem já que, através de questões, incitam à reflexão e 

tendem a diminuir o esquecimento:  

“A nossa capacidade para recordar o conhecimento quando 
necessitamos depende de vários factores. Um factor-chave é o 
estímulo utilizado para evocar de recordação. Quanto mais 
semelhante o estímulo for à situação na qual ocorreu a 
aprendizagem, melhor a capacidade do aprendente em relembrar 
aquilo que aprendeu. As questões podem actuar como esses 
estímulos. Quanto mais próximas as questões forem da situação 
real, mais facilitada estará a rememoração” (Godwin & Sheperd, 
2006: 15). 

Por outro lado, as questões fornecem um feedback ao colaborador (ou ao formador/tutor) 

sobre os erros cometidos, resultando daí um indício de quais as matérias a rever. Promovem 

também uma auto-análise das práticas profissionais uma vez que incitam à rememoração das 

mesmas. 

Uma questão serve um duplo propósito: 

• Leva a pessoa a reflectir sobre a sua prática profissional, no sentido de formular uma 

resposta; 

• Dirige o pensamento da pessoa questionada a pensar sobre um determinado assunto. 

Com a resposta a uma questão é possível: 

• Saber se o questionado domina o assunto abordado; 

• Identificar dificuldades e competências. 

Como refere Hyman (1979:5), “nenhuma outra técnica pedagógica aporta tanto sucesso na 

sua aplicação” como as questões. O uso de perguntas de resposta fechada – como as questões 

desenvolvidas neste dispositivo através do QuestionMark – tem a vantagem de ter uma menor 

possibilidade de existência de erros já que as respostas correctas são previamente definidas.  

As perguntas de escolha múltipla – aqui incluídas as questões de escolha múltipla, resposta 

múltipla, verdadeiro/falso, sim/não, preencher os espaços em branco – envolvem a selecção 
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da opção correcta dentro de uma lista de possíveis respostas. Os colaboradores são 

confrontados com duas ou mais possibilidades de resposta e são convidados a assinalar a 

resposta correcta.  

As questões seguem geralmente a seguinte estrutura: 

• O estímulo, que consiste na redacção do texto que será a pergunta que despoleta no 

colaborador a rememoração e que o leva a optar por uma das opções; 

• As alternativas de resposta (a resposta correcta e distractores, ou seja, as respostas 

erradas). 

As questões de escolha múltipla podem ser utilizadas tanto para avaliar o domínio de 

determinado conhecimento como para avaliar a aplicação de determinada lei ou princípio. No 

presente caso, as questões terão como principal objectivo incitar à recordação dos 

procedimentos de trabalho definidos e a uma reflexão sobre estas práticas. Serão também 

desenvolvidas algumas questões que apresentem situações possíveis de ocorrer no balcão do 

banco, e que avaliam assim outro tipo de conhecimento: a capacidade de resolução de 

problemas e a capacidade de colocar em prática e de responder a solicitações específicas. 

Como refere Richardson (2002), as questões de escolha múltipla são apropriadas para 

objectivos que impelem os avaliados a realizar as seguintes tarefas: reconhecer, distinguir 

entre, seleccionar, estimar, inferir, predizer, relacionar ou categorizar. 

O nível e a velocidade de leitura dos colaboradores devem ser considerados aquando o 

desenvolvimento de questões. Se a linguagem é demasiado difícil ou se existem leitores 

lentos no grupo de colaboradores, podem ocorrer resultados menos favoráveis, não pelo falta 

de domínio dos conteúdos, mas pela dificuldade em interpretar as questões. Portanto devem 

ser evitadas expressões e palavras menos correntes e familiares. 

Case et al (2002) aponta dicas muito importantes para a construção das questões, regras que 

devem ser seguidas de forma a garantir a qualidade das questões: 

• Devem ser evitadas as pistas gramaticais, ou seja, quando uma ou mais alíneas 

distractoras não seguem a orientação gramatical da fase inicial; 

• A ocorrência de alíneas mutuamente exclusivas é de evitar – pistas lógicas; 
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• Termos como nunca ou sempre devem ser evitados, todavia, se for mesmo necessário 

empregá-los, devem estar em destaque, ou com letras maiúsculas ou em 

itálico/negrito; 

• Devem também ser acauteladas as alíneas correctas longas, por serem mais 

específicas ou mais completas; 

• A repetição de palavras na alínea correcta e na frase inicial dá pistas ao avaliado, 

devendo por isso ser evitado; 

• Devem ser também evitadas alíneas correctas que incluam um grande número de 

elementos em comum com as outras opções. 

Depois de montar o esqueleto do dispositivo de avaliação (a sua estrutura de pastas e 

definição de metatags) passa-se à fase do desenvolvimento das questões. Ao analisar cada 

uma das actividades incluídas nos procedimentos, identifica-se o conhecimento implícito no 

mesmo. É este o conhecimento que será avaliado e que portanto será a matéria-prima para o 

desenvolvimento da questão. Posteriormente selecciona-se para cada conhecimento, o melhor 

tipo de questão a ser utilizada (escolha múltipla, resposta múltipla, verdadeiro/falso, sim/não, 

preencher os espaços em branco), ou seja, aquela que permite avaliar melhor o seu domínio. 

A grande vantagem deste dispositivo de avaliação, e uma das características que lhe concede 

o cariz formativo, é a possibilidade de incluir feedback em todas as questões e o software 

distinguir automaticamente a resposta certa da errada. O colaborador visualiza a justificação 

da resposta e confronta-a com a resposta dada. Permite-se assim levar o colaborador a 

reflectir sobre a sua resposta, questionando-se sobre as suas práticas. 

Foram desenvolvidas 234 questões, cobrindo todos os procedimentos que compõem o 

Manual de Procedimentos (ver anexo 3). 
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3.3.4. Criação de assessments 

 

Assessments é a expressão inglesa que significa avaliação. No QuestionMark os 

exames/testes/questionários/inquéritos são designados de assessment
6.  

Depois de desenvolvidas as questões que ficam armazenadas no repositório, passei à 

agregação das mesmas de modo a criar os assessments. Nesta fase montei montar os vários 

dispositivos, para cada uma das diferentes funções. 

Há uma adequação de cada teste a cada uma das funções. Uma vez que cada função tem 

diferentes actividades a realizar, foi necessário adequar os testes para cada uma destas 

funções. No entanto existem questões que são comuns a várias funções. 

Sendo que há seis funções diferentes, os assessments criados serão direccionados para cada 

uma destas funções. A estrutura de pastas e as metatags são de extrema utilidade na medida 

em que a informação das mesmas orienta o trabalho de agregação das perguntas para criar os 

assessments. 

Nesta actividade faz-se uso das matrizes Processos/Procedimentos/Actividades e 

Funções/Processos e Funções/Procedimentos (anexo 1). No processo de Caixas por exemplo, 

o sub-processo de Movimentação de Caixa que inclui o procedimento de Abertura de Caixa, 

está associado às funções do Caixa, do Tesoureiro e do Gerente. 

No entanto, os outros procedimentos relativos ao sub-processo Movimentação de Caixa não 

estão delegados à função do Gerente. Por isto, o Gerente não deve ser confrontado com 

questões que digam respeito a estes procedimentos.  

Com as metatags, esta situação fica resolvida já que é possível, por exemplo, comunicar ao 

software que se quer colocar no assessment todas as perguntas que estão incluídas da pasta 

Abertura de Caixa, que tenham como função principal Gerente e como função secundária 

Gerente. Assim, todas as questões que estejam associadas ao Gerente, figurarão no 

                                                             

6  Utiliza-se a expressão Assessments no presente documento para designar teste, para não utilizar o mesmo conceito com 

dois significados distintos: avaliação, em termos globais; e assessment, avaliação do tipo exame/teste. 
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assessment, não sendo o mesmo confrontado com questões que digam respeito ao Caixa ou 

ao Tesoureiro, adequando o teste às actividades previstas para cada função. Segue-se esta 

lógica na criação de todos os assessments (anexo 4). 

Na criação de assessments há ainda a opção de agrupar questões por blocos de perguntas 

(anexo 4). A utilização de blocos é útil porque permite concentrar conjuntos de questões no 

mesmo teste, de modo a obter uma avaliação ao nível destes blocos. Assim sendo, no final do 

assessment obtém-se o resultado global do teste e o resultado para cada bloco de questões. 

Esta opção é particularmente útil quando se inclui num mesmo assessment, questões de 

procedimentos diferentes (por exemplo), obtendo no final, para além do resultado total do 

teste, os resultados discriminados para cada um dos blocos de questões. Os blocos revelam-se 

muito úteis na análise detalhada de resultados, explicado mais à frente. 

 

3.3.5. Definir feedback personalizado no final do assessment 

 

Outra funcionalidade do QuestionMark consiste na atribuição de um feedback personalizado, 

de acordo com a pontuação obtida no assessment. 

Defini intervalos de resultados e para cada intervalo atribuí uma mensagem. No final do 

assessment o colaborador recebe a mensagem correspondente à sua pontuação (anexo 5). 

Defini cinco intervalos:  

• 0 a 29% – Insuficiente – A sua pontuação neste teste foi de x%. Infelizmente não 

atingiu os valores mínimos pretendidos. Aconselhamos a rever exaustivamente o 

tema. 

• 30 a 49% – Medíocre – A sua pontuação neste teste foi de x%. Infelizmente os seus 

conhecimentos não são suficientes para que se considere que os domina e os aplica. 

Aconselhamos que faça uma revisão do tema. 

• 49 a 74% – Suficiente – A sua pontuação neste teste foi de x%. Já possui 

conhecimento sobre o tema, no entanto aconselhamos a fazer uma revisão. 
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• 75 a 89% – Bom – A sua pontuação neste teste foi de x%. Nesta avaliação 

demonstrou que possui noções muito sólidas sobre os processos em questão, 

Parabéns. 

• 90 a 100% – Excelente – A sua pontuação neste teste foi de x%. Excelente! 

Demonstrou que os seus conhecimentos neste tópico são exemplares. Muitos 

parabéns! 

Considerou-se que um bom resultado teria uma pontuação acima dos 74%.  

O feedback permite o envio de uma mensagem contextualizada ao colaborador, no sentido de 

o orientar no processo de aprendizagem. 

 

3.3.6. Construir templates 

 

A actividade que se seguiu ao desenvolvimento dos assessments consistiu na construção do 

template onde iriam ser apresentados os testes. 

A construção do template foi igualmente desenvolvida no QuestionMark, numa 

funcionalidade própria para o desenvolvimento de templates. No template especificam-se um 

conjunto de características que à partida estão definidas.  

Esta não é, de todo, a parte fundamental na construção do dispositivo de avaliação, mas tem 

contudo um peso significativo porque define o modo como o colaborador interage com a 

tecnologia. É sabido que o impacto visual, como uma interface apelativa, e fácil e motivante 

para navegar. Uma conjugação de cores equilibrada e uma consistência gráfica é essencial à 

adopção e boa aceitação por parte do utilizador final. 

 O template é o modelo onde o teste será apresentado e define o aspecto gráfico, os botões e 

as mensagens a ser apresentadas, a fonte, tamanho e cor do texto, o modo de apresentação do 

feedback, o modo de enviar resultados, a forma de apresentar o resultado final, etc. Na 

ilustração 4 apresenta-se o template construído e utilizado. 

No template ficou também definido que as questões serão apresentadas individualmente, uma 

por ecrã, em vez de aparecerem todas seguidas fazendo uso de uma barra horizontal do lado 

direito. Esta escolha deveu-se à necessidade de facilitar ao máximo a legibilidade e a 
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execução dos testes, evitando qualquer possibilidade de conflito do colaborador com a 

tecnologia.   

 

ILUSTRAÇÃO 4 – ASPECTO DO TEMPLATE DESENVOLVIDO 

 

 

3.3.7. Disseminar assessments 

 

A fase de construção do template finalizou a parte da concepção do dispositivo de avaliação.  

Depois de concluídos os testes e desenvolvido o template é importante a 

entrega/disseminação dos assessments a um público reduzido, com objectivo de testar o 

dispositivo, identificando erros, falhas e dificuldades que passaram despercebidos na fase de 

desenvolvimento (ver anexo 5). 

Antes disso procedeu-se à revisão dos assessments, ao agrupamento de questões por tipo de 

pergunta (verdadeiro/falso, sim/não, escolha múltipla e resposta múltipla), à uniformização 

do tipo de resposta e pontuação das mesmas e passou-se ao registo e inscrição daqueles que 

vão ser os utilizadores-teste, neste caso os membros da UEN eLearning. 
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Obviamente que não se pretende com isto avaliar os seus conhecimentos visto que este não é 

o público-alvo dos dispositivos. Procura-se, antes, obter uma avaliação geral do tipo de 

questões (se estão claras, se têm as respostas em conformidade, se estão legíveis) e da 

estrutura dos próprios assessments. Para além disto pretende-se, depois de reunidos todos os 

resultados, conhecer a composição de cada um dos relatórios de apresentação dos dados 

disponibilizados, de forma a construir um relatório que apresente os dados que fornecem 

informações mais importantes e relevantes sobre a aprendizagem, tanto para os 

colaboradores, como para gestores da formação. 

 

3.3.8. Análise dos relatórios de visualização de resultados 

 

Uma mais-valia do QuestionMark consiste na recolha e análise automatizada dos dados dos 

assessments. Este software possibilita a visualização dos resultados de doze maneiras 

diferentes. Existem doze tipos de relatórios – reports, como são referidos no QuestionMark – 

cada um apresentando os dados de maneira própria, sendo possível personalizar alguns 

relatórios, adicionando ou retirando dados que se revelem necessários. 

Para a selecção dos relatórios a usar, defini de antemão quais os dados que são importantes 

expor. Isto vai permitir personalizar e adequar os relatórios. 

Os dados importantes que devem ser apresentados são os seguintes:  

• Resultado global do teste – Diz respeito ao resultado final em cada um dos testes 

realizados. Devem ser apresentados os resultados globais de um grupo de 

colaboradores, ou individualmente por colaborador; 

• Resultado por tópico – Os assessments discriminam os tópicos que são abordados nos 

mesmos de acordo com a estrutura de pastas previamente definida. Pretende-se saber 

os resultados por cada tópico; 

• Resultado por questão – Diz para cada questão, qual a resposta dada, ou seja, a taxa 

de sucesso em determinada questão para um dado grupo de colaboradores; 
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• Diferença entre a primeira e a segunda avaliação – Apresenta as diferenças entre a 

primeira e a segunda vez que o colaborador ou que um conjunto de colaboradores fez 

o assessment. 

Pesquisei de entre os relatórios existentes, aqueles que incluíam estes dados. Depois de 

proceder à análise de cada um dos relatórios, concluí que não existia um que apresentasse 

toda esta informação, mas que existiam quatro relatórios que apresentavam as informações 

identificadas (ver anexo 6). De seguida identifico o âmbito de cada um destes relatórios: 

• Assessment overview – Este relatório, como o próprio nome indica, apresenta uma 

visão geral dos resultados para um ou mais assessments. Calcula também os 

resultados médios e permite a apresentação de histogramas dos resultados para um 

conjunto de colaboradores;  

• Grade Book Report – Apresenta numa tabela o conjunto de assessments realizados 

por um conjunto de colaboradores. Discrimina os resultados de cada um destes e 

calcula a média dos resultados de cada participante, assim como a média do total dos 

participantes;  

• Score List Report – Lista os resultados de um só assessment. Dependendo do template 

utilizado, pode apresentar brevemente os resultados ou listar as respostas dadas e os 

resultados para cada uma das questões;  

• Gap Report – Permite comparar resultados de diferentes grupos de colaboradores, ou 

o mesmo grupo de colaboradores em tempos diferentes, ou ainda grupos de 

colaboradores com resultados padrão Este relatório permite observar as diferenças dos 

resultados ao nível da questão, do tópico ou do assessment. Possibilita também a 

registar os resultados dos vários testes ao longo do tempo de modo a perceber o 

impacto dos eventos formativos na aprendizagem.  

Também nestes relatórios é possível editar o template de modo que seja apresentada a 

informação que se pretende disponibilizar. Estes relatórios permitem avaliar o progresso do 

colaborador, perceber tendências e ainda partilhar resultados com os colaboradores e gestores 

de formação. 
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3.3.9. Desenvolvimento de manual sobre os dispositivos de avaliação 

 

A última fase do desenvolvimento do dispositivo de avaliação formativa passa por redigir um 

manual sobre o próprio dispositivo. Este manual pretende ser um guia para uso do cliente, 

que especifica e justifica todas as etapas da construção dos testes, desde a concepção das 

questões até à extracção dos relatórios.  

O objectivo deste documento é familiarizar o cliente com o dispositivo e ajudá-lo no 

desenvolvimento de novas avaliações formativas, de modo que exista uma consistência 

gráfica e funcional ao longo dos vários testes. 

Todas as questões devem ser contempladas, desde a forma como as questões são apresentadas 

– o tipo, cor e tamanho de letra – à maneira como o feedback está estruturado, à maneira de 

apresentar os resultados e dar uma apreciação sobre os mesmos, etc. 

É conveniente referir que só depois da formação em QuestionMark é possível tirar partido 

deste manual. Depois desta fase, o cliente pode então assumir o papel de construtor – estará 

munido dos conhecimentos necessários para desenvolver novos assessments.  
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3.4. Outras Actividades 
 

Neste ponto dou conta das actividades desenvolvidas que não se enquadraram no 

desenvolvimento do projecto de estágio mas que se revelaram muito importantes para a 

imersão na organização, para o desenvolvimento de novas aprendizagens e para a aplicação 

de novos saberes. 

Não estando programadas à partida, estas actividades são importantes porque possibilitam 

momentos de aprendizagem no próprio desenvolvimento das actividades como também na 

resolução de problemas decorrentes das mesmas. É também vantajoso na medida em que se 

coloca os conhecimentos e competências ao serviço da organização, tornando-se proveitoso 

para ambas as partes. 

Estas actividades permitiram também o trabalho colaborativo. O projecto de estágio é um 

projecto pessoal que, ainda que contextualizado e dentro de uma organização, com um 

propósito específico, não permitiu o trabalho em equipa. Estas actividades foram importantes 

já que nalgumas delas houve a possibilidade de trabalhar em equipa.  

 

3.4.1. Desenvolvimento e estruturação de conteúdos para um curso e-learning 

 

Na perspectiva do e-learning, o Instructional Design consiste na concepção, planificação e 

edição de um ciclo de actividades formativas que, de um ponto de vista macro, inclui a 

definição de objectivos, o modelo pedagógico, a sequência e estrutura de unidades, os 

principais métodos a serem utilizados em cada lição, o grupo de estruturas, a planificação das 

actividades, a identificação e a pertinência das tecnologias, a avaliação do sistema, etc. Esta 

metodologia foi empregue, em parte, na materialização desta actividade. 

Esta actividade, desenvolvida em conjunto com um elemento da equipa da Unidade de 

eLearning, consistiu no desenvolvimento de um protótipo para um curso de História do 

Parlamentarismo Português (anexo 9). Este protótipo teve por objectivo dar uma ideia ao 

cliente daquilo que é um curso de e-learning desenvolvido pela SINFIC.  
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A instituição em causa é o Centro de Formação de um dos órgãos de soberania consagrado na 

constituição. Este Centro ministra estes cursos presencialmente sempre que são admitidos 

novos colaboradores, sendo que já têm alguns materiais desenvolvidos, nomeadamente 

apresentações em PowerPoint. O referido Centro disponibilizou os ditos materiais, como 

ponto de partida para o desenvolvimento do respectivo curso. 

O primeiro passo consistiu na pesquisa e recolha de conteúdos. Tendo por base a 

apresentação em PowerPoint passei à produção dos materiais formativos, recolhendo textos, 

imagens e hiperligações que pudessem enriquecer o curso. 

O segundo passo passou por definir objectivos e estruturar os conteúdos. Com a enorme 

quantidade de informação recolhida procedi à organização do curso, dividindo o conteúdo 

por módulos, tópicos e unidades. 

Posteriormente passei à selecção da estratégia pedagógica a adoptar, ou seja, traçar a melhor 

forma de transmitir a informação, de um modo interactivo e motivante. Partindo da estrutura 

previamente desenvolvida, defini o que apresentar em cada ecrã e como o apresentar, sendo 

que a cada bloco de informação devia estar associada uma actividade que leve o utilizador a 

aplicar o conhecimento adquirido. 

Depois de ter a estrutura do curso desenvolvida, dividimos as tarefas entre os dois elementos 

da equipa: cada colaborador ficou responsável pelo desenvolvimento de um determinado 

número de ecrãs, de acordo com o domínio no software a ser utilizado. 

Para a criação destes ecrãs utilizei um software de Rapid e-learning
7, o Raptivity™ 

(representado em Portugal pela SINFIC), que permite o desenvolvimento de interacções para 

incorporação num curso de e-learning.  

No final procedemos à junção dos conteúdos desenvolvidos, organizando-os de acordo com a 

estrutura inicialmente definida, para futura disponibilização e disseminação numa plataforma 

LMS. 

Não foi feita nenhuma apreciação da parte do cliente já que este curso ainda não foi testado.  

                                                             

7 Tipo de tecnologia de desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem, que não implica conhecimentos 
aprofundados sobre os processos associados ao desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem e que 
permite uma utilização fácil e rápida 
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3.4.2. Desenvolvimento de um protótipo de avaliações para um cliente 

 

Outra actividade desenvolvida consistiu no desenvolvimento de avaliações no QuestionMark 

para outro cliente, desta vez fazendo uso de elementos multimédia: imagens e vídeos. 

O objectivo desta actividade consistiu em demonstrar ao cliente as potencialidades do 

QuestionMark no processo formativo, nomeadamente na fase de avaliação. 

O cliente é uma federação desportiva nacional que tem a responsabilidade, entre outras, de 

certificar agentes desportivos de todo o país. A equipa de eLearning propôs-se apresentar um 

protótipo de uma avaliação de agentes desportivos de maneira a demonstrar as 

potencialidades deste software, que permite a agilização das avaliações e dispensa os 

avaliados a deslocarem-se fisicamente a um local concreto. 

Para o caso resolveu-se apresentar situações reais de jogo e construir questões sobre essas 

mesmas situações. 

Desenvolvi duas avaliações protótipo. Uma com questões de resposta fechada sem fazer uso 

de elementos multimédia. A segunda utilizando as mesmas questões, igualmente de resposta 

fechada, mas incorporando na questão, sempre que possível, imagens ou vídeo (anexo 8). 

Trabalhei com base em exames que a organização disponibilizou. 

A vantagem da utilização de vídeo ou imagens consiste na atenção suscitada e 

consequentemente a motivação do utilizador, potenciadora de aprendizagem. Estas imagens e 

vídeos estão sempre contextualizados, ou seja, estão directamente ligadas à questão. A 

inclusão de imagens ou vídeos que não digam respeito ao objecto a ser estudado pode desviar 

a atenção do utilizador e confundi-lo, tornando-se prejudicial para a aprendizagem (Clark et 

al, 2005). 

De acordo com o principio multimédia (Clark et al, 2005) as pessoas aprendem melhor 

quando existem imagens e texto associados, do que quando é apresentado só texto. Este 

princípio postula que os gráficos e os textos devem ser usados em conjunto. Quando o texto é 

combinado com gráficos ou imagens relevantes, verifica-se um envolvimento maior por parte 

do indivíduo, advindo daí uma aprendizagem mais eficaz devido ao facto de incitar à 

construção mental de uma relação entre estes dois objectos.  
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Estas avaliações não foram ainda testadas pelo cliente, não havendo por isso nenhum tipo de 

reacção ou avaliação da utilidade da ferramenta e da eficácia destas avaliações. 

 

3.4.3. Escrita de um artigo para a newsletter 

 

No início do estágio ficou definido que uma das actividades paralelas ao projecto de estágio 

consistia no desenvolvimento de um artigo para a newsletter da SINFIC com o título: 

Diagnóstico de Necessidades de Formação: uma solução de agilização (anexo 7).  

Pretendeu-se, com a escrita de artigos para a newsletter, o desenvolvimento de uma 

competência específica: apresentar o processo do diagnóstico de necessidades de formação 

(DNF) e explicar a vantagem da utilização no QuestionMark na sua operacionalização. 

Compreendi em que medida este software agiliza o processo de diagnóstico de necessidades 

de formação. Ao recolher e trabalhar automaticamente os dados – etapas fundamentais no 

DNF – estas fases são agilizadas. Possibilita-se assim, encurtar o tempo desde que o 

diagnóstico é realizado até à disseminação da formação adequada. 

Esta perspectiva é importante quando se pensa, como afirmam Barbier e Lesne (1977:14) que 

a “análise das necessidades é vista como um momento indispensável, constitutivo de toda a 

acção de formação”. 

A utilização do QuestionMark nesta fase revela-se amplamente vantajoso porque permite a 

disseminação de inquéritos/testes/exames a qualquer hora e em qualquer lugar, não obrigando 

à presença física do inquirido aliado ao facto de se automatizar os processos relativos à 

recolha e análise dos dados. 
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3.4.4. Desenvolvimento de uma avaliação diagnóstico 

 

A presente actividade consistiu no desenvolvimento de uma avaliação diagnóstico que foi 

posteriormente integrada no curso de e-learning com um LCMS8. 

A avaliação diagnóstico desenvolvida (sobre o sistema respiratório) seria para integração 

num protótipo de um curso. Esta avaliação teve por base um documento em PowerPoint e foi 

desenvolvida noutro software representado em Portugal pela SINFIC, o Learn eXact – um 

Learning Content Management System. 

A avaliação diagnóstico pretende esclarecer o formador sobre o que é que o formando sabe 

ou não, permitindo deste modo a adaptação da aula às necessidades dos mesmos. No entanto, 

num curso à distância, a avaliação diagnóstico tem outros propósitos. Num curso à distância a 

avaliação de diagnóstico permite o envio de uma mensagem ao formando sobre o que será 

abordado no curso, transmitindo ao mesmo tempo aquilo que se valoriza e que se pretende 

que se saiba: orienta o indivíduo na medida em que o esclarece sobre o que é que se espera 

dele. 

 

 

 

 

                                                             

8 Acrónimo para Learning Content Management System – Sistema de Gestão de Conteúdos de 
Aprendizagem. É uma tecnologia que tem por finalidade o desenvolvimento de conteúdos de 
aprendizagem. O LCMS possibilita criar, armazenar, reutilizar, gerir e disponibilizar o conteúdo on-line 
através de um repositório central. 
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Reflexão Final 

 

“Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand.”  

Provérbio chinês 

 

A opção pela modalidade de estágio deveu-se à ambição de experienciar uma situação 

concreta de trabalho. Após a conclusão deste ciclo de estudos, o meu objectivo consiste na 

integração no mercado de trabalho. Ora, o estágio é um meio privilegiado para concretizar 

este desejo já que possibilita uma transição “suave” da esfera académica para o contexto de 

trabalho. 

A aprendizagem em contexto de trabalho possibilita pôr em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos durante a licenciatura. Com efeito, a “situação de trabalho, pela sua 

complexidade, pela mobilização de competências múltiplas que requer, comporta um 

potencial formativo mais ou menos importante. Mas sobretudo, a aprendizagem realizada em 

situação de trabalho supõe interacção da pessoa com estas situações” (Courtois cit in Pires, 

1995:16) Esta interacção permite experienciar a realidade do mercado de trabalho, 

incorporando as dinâmicas, observando os comportamentos, gerindo expectativas e evoluir 

com a prática e o conhecimento dos profissionais. 

Uma das características distintivas do estágio é ser realizado num contexto laboral específico. 

Esta situação permite um distanciamento relativamente ao modelo escolar por possibilitar a 

existência de uma aprendizagem experiencial contextualizada.  

Conforme afirma Canário (2003), a escola “contaminou” a maior parte das modalidades 

educativas:  

“Se a escola (como instituição e como organização) permaneceu 

circunscrita à socialização metódica das crianças e dos jovens, a forma 

escolar, pelo contrário, tendeu (…) a contaminar todas as modalidades 

educativas não escolares, nomeadamente dirigidas a públicos adultos e, 

muito especificamente, a formação profissional. Pensar, hoje, em termos 

de inovação educativa, significa, necessariamente, colocar a questão da 

superação da forma escolar” (Canário, 2003:203). 
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Ainda segundo Canário (2003), o esforço de inovação nos processos educativos e formativos 

podem ser resumidos em três direcções: ao nível da dimensão individual, ao nível 

organizacional e ao nível da concepção dos processos de educação e de formação, 

valorizando as aprendizagens decorrentes de experiências e das vivências em contextos 

informais. Os dispositivos concebidos procuram enquadrar-se nesta última categoria.  

Simultaneamente, estes dispositivos distanciam-se desta “forma escolar”, fazendo com que a 

aprendizagem se torne “mais informal, mais plana e menos top-down” (Figueira, 2009:8) uma 

vez que não está presente a típica situação escolar na qual um indivíduo detém o 

conhecimento – formador – e tem por tarefa partilhá-lo com outros – formandos.  

Em tempos de Aprendizagem ao Longo da Vida, paradigma actual que atribui ao indivíduo a 

responsabilidade de aprender em todas as ocasiões de uma forma contínua ao longo de todo o 

seu ciclo de vida, este projecto de estágio revela-se de extrema actualidade, já que pretende 

introduzir e favorecer dinâmicas de auto-estudo, modalidade muito presente neste paradigma. 

De acordo com Knowles, “a aprendizagem auto-dirigida surge pelas revelações de que 

quando os formandos tomam a iniciativa do seu próprio processo de aprendizagem parecem 

aprender mais e melhor do que quando assumem uma posição passiva” (cit in Santos, 

2002:2). O favorecimento deste tipo de aprendizagem parece melhorar a sua qualidade uma 

vez que o formando constrói o seu próprio percurso, responsabilizando-se e tomando controlo 

do seu caminho. Assiste-se a uma autonomização do indivíduo, que se traduz na liberdade da 

escolha daquilo que aprende, quando o quer fazer ou mesmo quando necessita. Os 

dispositivos desenvolvidos ao longo do estágio promovem a construção do processo de 

aprendizagem por cada um dos colaboradores. 

Como aponta Pires (2005:7) “assistimos à emergência de um paradigma de aprendizagem ao 

longo da vida que ultrapassa fronteiras tradicionais que delimitam os espaços-tempos formais 

de aprendizagem e que faz apelo a novas teorias e modelos de educação e formação.”  

Não há dúvida que estamos a assistir a uma mudança no modo de perspectivar a formação e a 

aprendizagem. Já não se equaciona a formação tanto como um tempo de ensino mas sim 

como um momento de aprendizagem. Como anota Santos (2002:2), trata-se de “dar o poder 

aos [colaboradores] para serem responsáveis pelo seu processo de aprendizagem, passando de 

uma pedagogia centrada no formador a uma andragogia centrada no formando”. Esta 

mudança tem, no entanto, que ser suportada por ferramentas que permitam ao colaborador ter 
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momentos de aprendizagem de qualidade. Os dispositivos concebidos constituem uma destas 

ferramentas no sentido que promovem a auto-aprendizagem. 

Ainda segundo Santos (2002:1), “estamos a entrar num estranho mundo no qual a mudança 

será a única característica constante”. Novas tecnologias emergem a um ritmo nunca antes 

visto. Todos os domínios da sociedade respondem e adaptam-se a estes novos meios de 

distribuir e apresentar a informação e o campo da formação não fica para trás. 

As empresas procuram desvendar novas soluções para rentabilizar melhor os investimentos 

em formação. Como esclarece a mesma autora, “é verdade que a emergência de novas 

tecnologias para o ensino trouxeram a necessidade de reconsiderar as práticas, mas não 

demandaram necessariamente uma única prática aceitável” (Santos, 2002:5). Se bem que a 

formação à distância faz hoje parte do discurso corrente dos responsáveis da formação ao 

nível das empresas, esta não é a resposta para todos os problemas. A integração das várias 

modalidades de formação, beneficiando das mais-valias que cada uma aporta, permite criar 

experiências formativas mais ricas e adequadas. 

No âmbito do projecto de estágio foi utilizado um Sistema de Gestão de Avaliações – um 

software – para desenvolver e disseminar os dispositivos formativos. O facto do banco em 

causa estar disperso por uma área geográfica abrangente determinou a opção pela modalidade 

de formação à distância. Isto permite por um lado reduzir custos associados à formação 

presencial ao mesmo tempo que se disponibiliza anytime, anywhere os conteúdos formativos, 

e por outro, promover no individuo dinâmicas de construção da própria aprendizagem. 

Conforme anota Pais, as “funções que um software educativo pode desempenhar situam-se a 

três níveis: o da transmissão da informação; o da representação do pensamento e acções do 

aluno, uma vez que se pode visualizar todo o percurso efectuado pelo aluno; e porque é um 

meio dedicado à partilha de informação, processo e produto” (Pais 1999, cit in Antunes, 

2006:37). O software em causa, o QuestionMark, possibilita a disseminação de testes por via 

electrónica. Este software promove a transmissão de informação sob a forma de questões e 

respostas, e permite o acompanhamento da evolução do colaborador através da consulta do 

seu histórico (por exemplo, consulta das respostas falhadas).  

O projecto de estágio tem a sua razão de ser fundamentalmente na maneira de equacionar o 

processo de aprendizagem. Estes dispositivos de avaliação formativa lançam novas práticas 

de aprendizagem na medida em que, partindo de testes, que estão normalmente associados a 
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provas formais de certificação de aprendizagens, têm a particularidade de possuir uma função 

formativa, função aliás, principal. 

Como foi referido, o objectivo dos testes não é torná-los instrumentos de certificação mas sim 

propiciar momentos de recordação, estimulando a reflexão sobre as práticas profissionais. 

Esta reflexão sucede quando o colaborador é confrontado com situações que, não sendo 

totalmente novas, despoletam uma retrospectiva da sua experiência. Conforme refere 

Bonvalot, (cit. in Neves, 2007:16) as “experiências do passado são reavaliadas à luz das 

novas experiências e as novas experiências são construídas pelo sujeito com base nas 

experiências anteriores”. Com efeito, os dispositivos devem levar os colaboradores a 

consciencializarem-se claramente das diferenças entre o trabalho prescrito (procedimentos 

constantes no Manuel de Procedimentos) e o trabalho real (trabalho executado). Esta tomada 

de consciência propicia a situação de reflexão sobre as práticas. Os dispositivos têm uma 

função de acompanhamento da aprendizagem porque orientam o colaborador – ainda que à 

distância – no seu processo de construção de conhecimento. Além disto, a integração destes 

dispositivos de carácter não-formal conjuntamente com dinâmicas informais de 

aprendizagem podem promover o diálogo entre colaboradores, originando a emergência de 

novas dinâmicas através desta partilha de conhecimentos. 

Como afirma Canário (2003), “a relação complexa entre saberes teóricos e saberes 

construídos na acção constituem dimensões muitas vezes ignoradas“ (p. 130). Os 

procedimentos contidos no Manual de Procedimentos e sobre os quais foram desenvolvidos 

os dispositivos de avaliação formativa têm um propósito prescritivo. Deve ser ressalvado que 

o trabalho prescrito não inclui todas as componentes presentes na situação de trabalho real 

porque “as vertentes pessoal, profissional e as dimensões sociais e técnica não são 

dissociáveis” (p. 130). É contudo pertinente a existência do trabalho prescrito por questões 

técnicas, organizacionais, normativas e de segurança. Por exemplo, a empatia gerada com o 

cliente ou a relação de confiança que se estabelece não faz parte do trabalho prescrito. 

É importante identificar as situações que resultam da aplicação destes dispositivos. Por um 

lado a situação em que o colaborador tem os conhecimentos relativos ao trabalho prescrito 

mas não executa conforme. Neste caso os dispositivos não terão uma dimensão formativa 

ainda que possam reforçar estes conhecimentos e rectificar algum erro, induzindo o 

colaborador a reflectir sobre as suas práticas, levando-o a questionar-se sobre o porquê de não 

agir conforme os procedimentos previstos. Por outro lado, surge a situação na qual o 
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indivíduo não tem conhecimento do trabalho prescrito e por este facto não executa o trabalho 

conforme. Neste caso os dispositivos terão uma função formativa porque incitam o indivíduo 

à apropriação e construção dos conhecimentos relativos ao trabalho prescrito e propiciam a 

análise e reflexão sobre as práticas, aspecto fundamental no contexto do presente trabalho. 

Neste caso o momento formativo ocorre através de dois confrontos: o confronto do 

colaborador com a questão e respectivas hipóteses de resposta, que despoleta um momento de 

reflexão sobre a prática executada; e no confronto da mesma resposta com o feedback gerado 

automaticamente, que sendo contextualizado, permite a correcção de erros e de concepções 

erradas de uma forma mais refinada.  

Como refere Antunes, “o feedback é determinante para activar os processos cognitivos e 

metacognitivos dos alunos, que, por sua vez, regulam e controlam os processos de 

aprendizagens, assim como melhoram a sua motivação e auto-estima” (Fernandes cit in 

Antunes, 2006:38-39). O feedback proporciona assim momentos de auto-avaliação, levando o 

colaborador a situar-se relativamente àquilo que dele é esperado, permitindo uma orientação 

informada no sentido da construção do seu percurso formativo. 

Não se permite avançar resultados sobre a eficácia destes dispositivos porque a aplicação dos 

mesmos não estava planeada. Também devido à própria natureza do dispositivo, os resultados 

mais interessantes de se observar não são imediatos. Uma das mais-valias da aplicação destes 

dispositivos consiste nos dados recolhidos. Uma vez que os planos de formação tendem a 

articular-se com o plano estratégico da empresa e orientam-se para a resolução de problemas 

(Boterf, 1988), estes dispositivos constituem uma mais-valia na perspectiva do diagnóstico de 

necessidades de formação. Esta mais-valia é tanto a nível organizacional, porque fornece ao 

banco um conjunto de dados e conhecimentos sobre os quais se pode basear para desenvolver 

o seu calendário formativo; como a nível individual porque possibilita a cada um dos 

colaboradores conhecer o domínio que tem sobre o conteúdo. 

Apesar de este relatório dar conta da concretização de um projecto de estágio com um 

propósito muito específico para uma população previamente definida, avanço algumas 

questões que poderão vir a nortear futuros estudos no seguimento da implementação destes 

mesmos dispositivos: 
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• Será que o desenho de um plano de formação em b-learning 9 sobre os procedimentos 

trará mais e melhores resultados do que a aplicação destes dispositivos? 

• Será pertinente a utilização da informação gerada com a aplicação destes dispositivos 

para o desenho de um momento formativo à medida, como por exemplo um curso de 

e-learning? 

• Será que os indivíduos sentem falta de suporte neste processo que se afigura auto-

formativo? 

• Quais poderão ser as melhorias ao nível da usabilidade dos mesmos dispositivos para 

que a aprendizagem seja mais efectiva? 

• A utilização de imagens, vídeo ou som embebido nos testes melhorará o processo de 

aprendizagem? 

Apesar da conclusão do projecto de estágio, considero que para estes dispositivos terem 

sucesso deve ser ponderada a concretização dos seguintes passos: testar os dispositivos junto 

de uma pequena amostra de colaboradores do banco; verificar a qualidade das questões e dos 

assessments através do tratamento e análise dos dados, da extracção e construção de reports 

personalizados e através de conversas informais e aplicação de questionários junto da amostra 

com o objectivo de avaliar quais os pontos a melhorar; e aplicação dos dispositivos com as 

melhorias incorporadas. É também importante prever um período de formação dos 

responsáveis de formação do banco no software QuestionMark no sentido de os preparar para 

a utilização desta ferramenta que pode ser utilizada para a construção de testes noutras áreas, 

questionários de satisfação, testes para recrutamento de pessoal e outros.  

 

Balanço do Processo Formativo 

 

A concretização do projecto teve um grande foco em aspectos técnicos, que tiveram de ser 

aprendidos e assimilados para a integração neste relatório. Depreende-se daqui que as 

actividades realizadas descritas insistam nestas partes técnicas, não deixando contudo de 

reflectir sobre a utilidade da concretização das mesmas. Com efeito, a diferença verificada ao 

                                                             

9 Expressão abreviada de Blended Learning, modalidade de formação que contempla momentos de 
formação presenciais com momentos de formação à distância 
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nível das actividades previstas e das actividades realizadas não teve em conta a especificidade 

e complexidade do software utilizado, o QuestionMark. Ao longo do estágio fui-me 

apercebendo desta situação e tentei tirar partido da mesma, tomando consciência que as 

aprendizagens produzidas que não estavam previstas, são parte integrante do estágio 

enquanto experiência formativa. Isto é, um dos aspectos formativos do estágio consiste na 

capacidade de resolução de problemas concretos decorrentes do exercício do trabalho. 

Tendo consciência da inegável importância da formação no contexto organizacional, tenho a 

noção que esta não é a “resposta para todos os males” e que existem um conjunto de 

problemas e situações que não são resolúveis, nem sequer equacionáveis, através de respostas 

formativas. 

Uma das dificuldades sentidas foi a impossibilidade de contactar com o público-alvo. Esta 

situação possibilitaria uma contextualização e um conhecimento real e aprofundado do 

público-alvo, procurando sempre compreender até que ponto, ou de que modo, o trabalho 

prescrito é visto aos olhos dos indivíduos. A análise das situações de trabalho, por exemplo 

através de técnicas de observação não-participante, permitiria pôr em evidência se os 

colaboradores agem em consonância com os procedimentos prescritos e previamente 

aprendidos, sabendo que estas acções fazem “apelo à mobilização de um conjunto diverso de 

saberes, contextualizados e transformados em competências na situação singular que é a 

relação com cada [cliente]” (Canário, 2003:130) 

Outra dificuldade sentida consistiu no isolamento sentido na realização deste projecto que, 

por ser pessoal, foi desenvolvido exclusivamente a solo, ainda que por vezes auxiliado em 

algum pormenor por colegas. Revelaram-se importantes as outras actividades desenvolvidas 

fora do âmbito do projecto já que possibilitaram o trabalho em equipa, tendo emergindo 

novas dinâmicas de aprendizagem. 

Das aprendizagens efectuadas, uma das mais importantes foi compreender, através do 

conhecimento de diferentes casos, que o processo formativo tradicional, em sentido estrito, 

não é a única forma de transmitir conhecimento e favorecer a aquisição de competências. Há 

diversos modos de proceder à planificação do momento formativo, de acordo com os 

objectivos e as especificidades de cada caso. 

Trata-se do trabalho da UEN eLearning: encontrar soluções formativas de acordo com as 

necessidades e características de cada cliente. Este é o foco dos serviços da unidade 
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eLearning. Como referem Costa e Peralta, “o trabalho mais difícil na implementação de 

projectos de eLearning não é dispor da tecnologia mas de inventar e inovar no conteúdo na 

maneira de criar novos modelos de experiências, para utilizar com esta tecnologia” (Masie cit 

in Costa & Peralta, 2001). É necessário, para tal, um conhecimento aprofundado da realidade 

com que se vai trabalhar. Como acautela Santos (2002:4), “generalizar que há uma melhor 

forma para a aprendizagem à distância pode ser perigoso se não se considerarem aspectos 

como o público-alvo, necessidades e propósitos”. 

Também as diversas formações que frequentei – nomeadamente a “Introdução ao e-learning”, 

“Implementação de projectos e-learning”, “Concepção e Desenvolvimento de Conteúdos para 

e-learning: Uma abordagem processual” e “Soluções e Tecnologias para e-learning” – 

apetrecharam-me de um conjunto de conhecimentos muito específicos sobre e-learning, 

essenciais para quem quer continuar nesta área, e muito úteis na medida em que permitem 

compreender a visão e a abordagem da SINFIC relativamente aos projectos de e-learning. 

O trabalho em equipa permitiu o desenvolvimento de competências a nível da dinâmica de 

grupo, tendo sempre adoptado uma postura de escuta activa nas potenciais situações de 

aprendizagem.  

A componente de planeamento e gestão das tarefas constituiu uma importante aprendizagem 

na medida em que se procurou responder a todas as solicitações cumprindo as datas 

planeadas, evidenciando uma componente de gestão de tempo e de expectativas importante. 

Estando inserido no contexto de tecnologias educativas, desenvolveram-se também 

competências computacionais, mais técnicas, nomeadamente de manuseamento e gestão de 

tecnologias e-learning, nomeadamente plataformas LMS e softwares de desenvolvimento de 

conteúdos de aprendizagem. 

O facto das Ciências da Educação serem uma formação de “banda larga” – formação com um 

âmbito de actuação alargado, e que possibilita a integração em diversos contextos de trabalho 

e com propósitos distintos – permite trabalhar numa diversidade de terrenos, o que se traduz 

numa mais-valia desta formação. Desenvolve-se um amplo leque de competências que 

permite uma grande adaptabilidade às diferentes situações de trabalho. 

Neste sentido, e finalizado o projecto de estágio, surgiram novas possibilidades de 

intervenção num âmbito um pouco distinto, a gestão de talentos. Esta área, também em forte 

expansão, é essencial às organizações, uma vez que lida com os seus recursos mais valiosos, 
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as pessoas, nomeadamente naquilo que são as suas competências e as suas potencialidades. 

Ora, os sistemas de gestão de talentos, área na qual agora me inicio, tratam de todo o 

processo da gestão de capital humano: gestão de competências, gestão da aprendizagem, 

gestão do desempenho, gestão de carreira e progressões e gestão de compensações. 

Estes sistemas de gestão de talentos permitem, por exemplo, a definição de perfis funcionais 

(perfis de competências para funções específicas) com os quais os indivíduos podem ser 

confrontados com o intuito de calcular o diferencial de competências. Assiste-se à 

“personalização dos processos de aprendizagem, baseados em gaps de competências, mais do 

que as típicas necessidades de formação” (Figueira, 2009:8). Ou seja, trata-se de identificar as 

lacunas a nível de competências, e de prever momentos de aprendizagem específicos (e 

porventura individuais, recorrendo ao e-learning) com o intuito de colmatar essas lacunas.  

Enquanto técnicos de educação, estamos preparados para actuar e aplicar os conhecimentos e 

competências desenvolvidos durante estes anos de formação, numa variedade de contextos 

profissionais, vantagem incontornável, ainda mais nos tempos actuais de mudança e incerteza 

constantes. 
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