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Ficha da Ação

Título O contributo docente na transição digital nos Centros Qualifica
Área de Formação C - Formação educacional geral e das organizações educativas
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7391558    Nome JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO CARNEIRO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-09973/00
Componentes do programa    Nº de horas 25

B.I. 8078805    Nome MARIA DE LURDES PEREIRA DE OLIVEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-14330/02
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 12396161    Nome MARTA NATÁLIA DA SILVA ARAÚJO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36075/15
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O SNQ atribui aos Centros Qualifica (CQ) um papel nuclear na qualificação dos/as adultos/as, de forma integrada com as
suas vivencias profissionais, bem como na recuperação para o sistema educativo/formativo de jovens em risco de
exclusão. Os CQ têm por missão garantir o encaminhamento para as respostas mais adequadas a cada perfil específico,
sejam ofertas de educação e/ou formação profissional externa ao Centro, ou o processo de reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC). Este processo permite, no RVCC escolar, o posicionamento dos/as adultos/as em
percursos EFA ou a obtenção de uma certificação de 4º, 6º, 9º ou 12º ano. No RVCC Profissional permite ainda a
obtenção de uma certificação de nível 2 ou 4, de acordo com o CNQ (Catálogo Nacional de Qualificações).
Cada CQ é dotado de uma equipa que responde às diferentes etapas de intervenção definidas na Portaria de criação dos
Centros, e que contempla profissionais com perfis diferenciados, tendo em vista a resposta eficaz às diferentes
necessidades dos/as candidatos/as. Um número significativo desses/as profissionais é detentor de habilitação para a
docência. Justifica-se, pois, a colaboração dos CFAE na dinamização da Formação adequada a estes/as docentes.
Considera-se, ainda, a necessidade e relevância de implementar o plano de ação para a transição digital, de acordo com
a Resolução do Conselho de Ministros nº30 de 2020, em que os CQ serão o motor por excelência para que este abranja a
população adulta, com todos os efeitos benéficos ao nível do desenvolvimento (tecnológico e ambiental).
Objetivos a atingir
- Conhecer e identificar as metas e as modalidades de educação/formação de adultos; 
- Conhecer a missão, os princípios orientadores e as diferentes etapas/dimensões de intervenção que regulam a atividade
dos CQ; 
- Identificar as metodologias/instrumentos que permitem o desenvolvimento das etapas de acolhimento e diagnóstico;
- Dominar concetualmente as etapas do processo de RVCC;
- Identificar e utilizar recursos facilitadores e promotores da implementação do Plano da Ação para a Transição Digital;
- Apreender e Integrar a utilização de ferramentas de suporte à ação em ambiente digital, em todas as fases de ação dos
CQ;
- Promover a inovação e a dinamização nos Processos de RVCC desenvolvidos com recursos digitais e/ou online 
- Orientar o processo de construção de um Portefólio digital/online como instrumento representativo do processo de RVCC
e do produto das aprendizagens; 

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 15   Descrição Professores dos Ensinos Básico e Secundário
DCP   Descrição



- Interagir no domínio da plataforma SIGO;
- Desenvolver, no âmbito do processo de avaliação, instrumentos com recurso a plataformas online e/ou digitais;
Conteúdos da ação
1 OS CENTROS QUALIFICA - MISSÃO, CONSTITUIÇÃO E PADRÕES DE REFERÊNCIA (1h)
1.1 Missão;
1.2 Princípios Orientadores;
1.3 Equipa Técnico-Pedagógica;
1.4 Etapas/Dimensões de Intervenção.

2 ORIENTAÇÃO AO LONGO DA VIDA NOS CQ (3h)
2.1 As etapas de acolhimento, diagnóstico, informação e orientação, e encaminhamento de jovens e adultos no âmbito da
atividade dos Centros: objetivos, metodologias, intervenientes e resultados;
2.2 A etapa de monitorização e o acompanhamento do jovem/adulto após o encaminhamento;
2.3 Práticas de orientação – utilização de portefólio.

3 MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (3h)
3.1 Cursos EFA (tipologias, público-alvo, certificação e condições de acesso);
3.2 Formações Modulares Certificadas (tipologias, público-alvo, certificação e condições de acesso);
3.3 Vias de Conclusão do Nível Secundário de Educação (tipologias, público-alvo, certificação e condições de acesso);
3.4 Processo de RVCC (tipologias; público-alvo, certificação e condições de acesso);

4 AS ETAPAS DE ACOLHIMENTO, DIAGNÓSTICO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO, E ENCAMINHAMENTO NO SIGO
(2h)
4.1 Demonstração SIGO;
4.2 Orientações metodológicas - para a operacionalização das etapas;
4.3 Discussão e reflexão dos resultados.

5 RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (RVCC ESCOLAR) (3h)
5.1. A etapa do reconhecimento de competências - metodologias e instrumentos;
5.2. O processo de validação e certificação - dispositivos de acompanhamento presencial e online
5.3. A Formação Complementar obrigatória: interna ou externa
5.4. Certificação de competências – prova no júri de certificação;
5.5. Orientações Metodológicas da ANQEP.

6 METODOLOGIAS E TÉCNICAS DO PROCESSO DE RVCC (3h)
6.1 História de Vida/Narrativa Autobiográfica: características e aplicações;
6.2 Balanço de Competências: características e aplicações.
6.3 Portefólio: características e aplicações;
6.4 Sessões de Certificação

7 REFERENCIAL DE COMPETÊNCIAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS DE NÍVEL BÁSICO
E SECUNDÁRIO (3h)
7.1 Estrutura/Organização;
7.2. Perfil de Competências;
7.3. Análise de Portefólio: critérios de evidência e identificação de competências a validar nas diferentes áreas de
competências-chave;
7.4. Sugestões de exploração de indícios;
7.5. Sistema de pontuação e condições mínimas para certificação 

8 CONTRIBUTOS DOS RECURSOS DIGITAIS (5h)
8.1. Publicitação e captação de públicos
8.2. Recolha de inscrições
8.3. Acolhimento, Diagnóstico, Informação/Orientação e Encaminhamento
8.4. Processo de RVCC: sessões de reconhecimento escolar, sessões de formação complementar, acompanhamento da
construção e análise de portefólios, sessão de validação de competências, sessão de júri de certificação
8.5. Instrumentos e processos para a avaliação do processo e monitorização do percurso dos candidatos
8.6. Instrumentos e processos para a avaliação da atividade do Centro Qualifica

9 AS PLATAFORMAS DIGITAIS NOS CENTROS QUALIFICA - CIBERSEGURANÇA E PRIVACIDADE (2h)
9.1 Enquadramento legal
9.2 Privacidade e direitos de autor
9.3 Garantia de Confidencialidade
Metodologias de realização da ação
As sessões a ministrar serão de cariz teórico e dialógico.
Serão aplicadas metodologias que caraterizam os Cursos de Formação: metodologias expositivas (sessões) e dialógicas
(debates), que incluem: sessões plenárias e em pequenos grupos, de acordo com as afinidades curriculares.
Nas sessões plenárias ocorrerão apresentações pelos formadores e debates. Nos grupos decorrerão trabalhos de
natureza teórico-prática e prática.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
- Araújo, S. (org.) (2002). Educação e Formação de Adultos: Referencial de Competências-Chave. Lisboa: ANEFA (2ª
edição).
- Gomes, M. C. (coord) (2007). Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos de Nível
Secundário. Lisboa: DGFV (e respetivo Guia de Operacionalização).



- Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro – Regulamenta o processo de conclusão e certificação, por parte dos adultos
com percursos formativos incompletos de nível secundário de educação, relativos a planos de estudo já extintos.
- Portaria n.º 230/2008, de 7 de março – Define o regime jurídico dos cursos de educação e formação de adultos (EFA) e
das formações modulares previstos no Decreto-Lei n.º 369/2007, de 31 de dezembro e revoga a Portaria n.º 817/2007, de
27 de julho.
- Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto - regulação da criação e do regime de organização e funcionamento dos Centros
Qualifica (e respetivos Guias Metodológicos).

Processo

Data de receção 28-09-2021    Nº processo 112651    Registo de acreditação CCPFC/ACC-111218/21
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