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Introdução 
 
As atividades das formações em alternância pertencem à esfera curricular do aluno; combinam a teoria 
aprendida na sala de aula com a prática exercida em organizações de trabalho, finalizando o processo de 
aprendizagem. Nas formações em alternância, várias organizações de trabalho podem e devem interagir com 
as escolas, incluindo as empresas, os institutos de investigação, as ONGs, as entidades culturais e as associações 
(partes interessadas locais). 
A formação em alternância Desci é, em simultâneo, extremamente estruturada e modular. Isto permitirá uma 
utilização que tem em conta as diferentes necessidades expressas pelas escolas, estando em conformidade 
com os contextos locais: esta está dividida em 4 CAPÍTULOS/SECÇÕES, correspondendo às fases macro do 
projeto: 
 
 CONHECIMENTO: A primeira secção apresenta o significado central da metodologia de FORMAÇÃO EM 

ALTERNÂNCIA, o seu desenvolvimento regulamentar e um “mapa comentado” dos principais 
intervenientes. 

 CONCEÇÃO: Nesta secção, o percurso da formação em alternância é concebido e planificado, 
introduzindo as competências e apresentando o projeto de formação. É dedicada uma atenção em 
especial à metodologia living lab. 

 IMPLEMENTAÇÃO: Esta secção descreve os principais passos do processo de trabalho a serem adotados 
e os aspetos a ter em consideração no contexto da formação. Encontram-se nesta secção exemplos de 
diferentes cenários de implementação DESCI, desenvolvidos para as 3 escolas parceiras DESCI. As escolas 
podem desenvolver outros cenários durante e após o projeto. Os cenários DESCI e os cenários de 
implementação (em conjunto com o plano de formação em alternância) estão reunidos, como 
documentos distintos, no sítio web do DESCI. 

 AVALIAÇÃO: Na última secção das fases Desci, são identificados os fatores de sucesso da formação em 
alternância através do acompanhamento da avaliação e da verificação dos resultados obtidos.  

Figura 2: Mapa conceptual Desci: as quatro fases e os seus processos 
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Mais concretamente, a atividade de conceção e planificação (fase de conceção), no âmbito da “formação em 
alternância”, deverá ser contextualizada e partilhada, devendo as atividades de aprendizagem ser integradas 
de acordo com as partes interessadas das diferentes áreas de trabalho nas quais o aluno é introduzido.  
 
Com vista a este objetivo, a fase de conceção e planificação deverá:  

 apresentar um processo de implementação, monitorização e avaliação com base na cooperação e 
partilha dos conteúdos e instrumentos entre o sistema de educação e o mundo do trabalho;  

 estar interligada ao catálogo dos processos de produção e ao sistema de competências;  

 ser personalizada de acordo com os diferentes tipos de institutos/empresas e diferentes estruturas 
organizacionais; 

 definir um processo personalizado que vise efetivamente a integração do currículo do aluno nos 
instrumentos de formação em alternância e suas respetivas características; 

 estabelecer um sistema de avaliação partilhado e integrado na certificação final de aprendizagem.  
  

O sistema de avaliação desenvolvido basear-se-á no sistema europeu de créditos do ensino e formação 
profissionais (ECVET)1, utilizando instrumentos inovadores para a avaliação dos resultados de aprendizagem. 

Esta ferramenta de avaliação integrará a avaliação do desempenhodo aluno, o processo de aprendizagem 
(avaliação interna) e a avaliação centrada nos resultados gerados durante o processo de trabalho (avaliação 
externa). O objetivo dos instrumentos e recomendações DESCI é motivar e acompanhar os alunos, assim como 
experimentar e implementar as suas competências num local de trabalho real, envolvendo vários sujeitos (o 
aluno, a escola e as organizações de trabalho). É, por isso, imperativo que todas as partes envolvidas sejam 
capazes de colaborar e partilhar objetivos. Com efeito, a formação em alternância é baseada na interação de 
três fatores-chave distintos:  
 

 as escolhas educacionais da escola; 

 as necessidades profissionais dos institutos de investigação, empresas e associações; 

 as necessidades individuais de aprendizagem dos alunos.  
 

Através da adoção da abordagem Living Lab, a formação em alternância DESCI promoveu e abriu os sistemas 
escolares a uma metodologia partilhada e participativa, com vista à construção de redes com as comunidades 
e instituições (principalmente a nível local).  
 
O mundo do trabalho local e institucional poderá construir relações com as escolas, podendo os alunos 
beneficiar das interações com várias organizações de trabalho. Esta ferramenta de avaliação tem em especial 
consideração as “empresas” e os “institutos de investigação”, como dois modelos de partes interessadas que 
possam ser envolvidos nos processos de formação em alternância das escolas. Outros tipos de instituições e 
agentes sociais que possam ser envolvidos nos processos de formação em alternância das escolas poderão 
personalizar os instrumentos produzidos nesta ferramenta de avaliação e adaptá-los ao seu contexto. 
 
 

 

 

 

                                                           
1Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) (2006), Recomendação 2006/962/EC sobre as 

competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Legislação da União Europeia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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Significado da avaliação para as escolas, instituições e alunos 

ESCOLA: A avaliação da abordagem Living Lab para a formação em alternância permite verificar o aumento dos 

resultados de aprendizagem dos alunos, melhorar as suas atitudes, desenvolvimento de relações construtivas 

com os colegas e com os professores e reforço da sua própria motivação. Esta permite ainda verificar se 

ocorreram sinergias com o território, compreendendo as relações existentes entre a experiência das escolas e 

as oportunidades contextuais. 

INSTITUIÇÕES: A avaliação da abordagem Living Lab para a formação em alternância permite verificar se o 
investimento realizado em termos de tempo e atenção dedicados a um aluno da escola pode gerar benefícios 
a médio e longo prazo, quanto ao: 

 Desenvolvimento de novas competências e conhecimentos nos jovens. 

 Fortalecimento da relação da instituição com o meio circundante. 
 
ALUNO :A avaliação da abordagem Living Lab para a formação em alternância permite verificar se a última pode 
ser um instrumento importante para aprender a interligar e integrar a abordagem teórica com a experiência, 
adquirindo autonomia, criatividade, competências interpessoais e crescimento como pessoa e profissional. 
Acima de tudo, o projeto pretende melhorar as competências essenciais dos alunos, descritas no relatório 
ECVET2: técnicas e profissionais, interpessoais, de cidadania e criativas e inovadoras. 
 
Por conseguinte, a avaliação eficaz deve ter em conta estas variáveis e adequar-se aos diferentes sujeitos 
envolvidos. O percurso de avaliação, na sua íntegra, é um processo desenvolvido no terreno, através da 
monitorização das atividades de todos os intervenientes na formação em alternância, de forma a se obterem 
opiniões oportunas sobre quaisquer dificuldades enfrentadas e a verificar-se a conformidade com os objetivos.  

A abordagem Living Lab no DESCI 

O sistema de formação em alternância DESCI adotou a abordagem Living Lab: a escola implementa um espaço 
de trabalho partilhado no qual os alunos desenvolvem projetos/resultados inovadores de utilidade social (p. 
ex. produtos que são inovadores e sustentáveis do ponto de vista social, ecológico e económico), sendo 
orientados pelos institutos de investigação, parceiros sociais e culturais e empresas (fig. 2).  
 
A metodologia living lab é utilizada para melhorar as formações em alternância através da partilha de ideias e 
da colaboração entre alunos e entidades como: instituições, centros de investigação e empresas. A escola 
torna-se no ponto de encontro entre instituições, centros de investigação e empresas. 
 
Figura 2: A escola como incubadora de inovação e criatividade para as comunidades de referência. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) (2006), Recomendação 2006/962/EC sobre as 
competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Legislação da União Europeia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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A escola tem a oportunidade de criar um laboratório de inovação para promover/desenvolver inovação para 
a comunidade de referência (p. ex. a comunidade local), em conjunto com o apoio das empresas e dos 
institutos de investigação.  

O objetivo é promover o envolvimento ativo dos utilizadores finais de modo a se detetarem as necessidades, 
e a conceber e avaliar as inovações (sociais, tecnológicas, etc.) que possam vir a ter um impacto a médio e 
longo prazo. 

A escola torna-se, desta forma, num “Living Lab”: abre as suas portas à comunidade e torna-se num polo de 
ensino para a formação em alternância, interligada a nível europeu. 

Por quê Living Lab?  
 
Graças à abordagem living lab e à obtenção de um “incubador” de inovação e criatividade, a escola deve 
integrar o percurso da formação e sensibilizar os alunos para a importância de todos os tipos de inovação no 
dia-a-dia.. 

O living lab no DESCI é uma oportunidade para os/as: 
 

 Escolas: o living lab permite às escolas uma abertura aos problemas da sua comunidade, oferecendo 

soluções inovadoras em resposta às suas necessidades e objetivos; 

 Professores: o living lab permite aos professores melhorarem não só os métodos de aprendizagem 

“formais” como também os “não formais” e “informais”; 

 Alunos: o living lab permite aos alunos tornarem-se em intervenientes ativos e responsáveis da sua 

comunidade; 

 Empresas: o living lab permite às empresas o contacto direto com o potencial de inovação da geração digital 

mais jovem; 

 Institutos de investigação: o living lab permite aos investigadores um contacto direito com o potencial de 

inovação da geração mais jovem, oferecendo aos alunos a oportunidade de experienciar ambientes de 

investigação e sensibilizá-los para a importância da investigação na evolução da sociedade. 
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A escola pode ser vista como o motor e fator mais importante que possibilita serviços e recursos, colabora na 
interpretação das necessidades culturais e educativas da comunidade, trabalhando em conjunto na construção 
de redes de cultura e capital social. 

Escola e o Living Lab  
Os Living Labs DESCI são ambientes de aprendizagem abertos e colaborativos, são arenas de inovação e locais 
de intercâmbio social, capacitando comunidades na aprendizagem e progresso em direção a um estilo de vida 
mais sustentável. No processo de implementação do living lab DESCI na escola, os dois seguintes living labs são 
identificados:  

❖ Living Lab do Professor (LLP): através do qual os professores irão planificar, realizar e avaliar os cenários 
de implementação da formação em alternância para as suas escolas; 

❖ Living Lab do Aluno (LLA): No âmbito da formação em alternância, os alunos devem implementar um 
living lab para o desenvolvimento de resultados industriais inovadores, sob a supervisão dos professores, 
empresas e investigadores. 

 
O Living Lab do Professor é um projeto que se foca no espaço físico permanente (a escola), no qual a escola 
convida as partes interessadas (cidadãos, investigadores, empresas, etc.) para criar um centro de inovação útil 
para as comunidades territoriais/locais: uma escola, um Living Lab do Professor. 

O Living Lab do Aluno integra a experiência escolar tradicional com um projeto de colaboração de inovação 
entre as escolas e o meio circundante. O living lab é um processo de percurso contínuo: Para o grupo ou turma 
de alunos, este termina quando concluem o projeto; uma escola, mais alunos através do Living Labs. 

 

1. AVALIAÇÃO NO DESCI: OBJETIVOS E TEMA 
As escolas ficarão encarregues da implementação do processo de avaliação e recolha de dados em cada fase 

de avaliação que envolva os três perfis (alunos, professores e tutores), de acordo com: 

PRÉVIO (PR)  

OBJETIVO - Avaliar as experiências anteriores e as expetativas de todos os intervenientes na formação em 

alternância. 

INSTRUMENTOS - 4 questionários: para alunos, famílias, tutores externos (institutos de investigação e 

empresas). 

QUANDO - no começo do projeto DESCI. 
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CONTÍNUO (C):  

OBJETIVO - Avaliar o desenvolvimento da formação em alternância e das competências dos alunos durante a 

formação. 

INSTRUMENTOS - Questionários e rubrica: o primeiro para os alunos e o segundo para os professores. 

QUANDO - a meio da fase de teste.  

POSTERIOR (PO): 

OBJETIVO - Avaliar o processo da formação em alternância e o desenvolvimento das 

competências/conhecimentos dos alunos. 

INSTRUMENTOS - os mesmos questionários utilizados no PR, complementados com itens novos. 

QUANDO - no final da fase de teste. 

Os questionários que compõem esta ferramenta (questionários prévios para alunos, empresas/institutos de 

investigação e famílias; questionários contínuos para alunos; questionários posteriores para professores, 

alunos, famílias, empresas e institutos de investigação) não são rígidos e fixos, podendo algumas das 

questões/itens ser modificados ao longo do tempo. A componente modular dos questionários inclui diferentes 

tipos de questões para obter o máximo de informação possível.  

Exemplos:  

 algumas questões são obrigatórias porque representam as questões essenciais para a avaliação e análise 
das competências na abordagem DESCI ( (p. ex. o questionário prévio para tutores externos: primeira 
parte) 

 outras questões são mais abertas para compreender a avaliação da experiência em formação em 
alternância ((p. ex. o questionário prévio para tutores externos: segunda parte); 

 as questões avaliam sempre grupos de pessoas (p. ex. o questionário prévio para tutores internos: 
primeira parte), apenas em alguns contextos fazem referência a indivíduos ((p. ex. o questionário prévio 
para tutores internos: segunda parte) 

 

 

 
Valor quem/o quê 

 O nível de aproveitamento dos objetivos de aprendizagem dos alunos são identificados pelo projeto de 
formação em alternância; 

 A aquisição de competências: cidadania, criatividade e inovação, interpessoais, técnicas e profissionais. 

 Envolvimento de tutores e instituições no processo de formação em alternância com os alunos; 

 A qualidade do projeto, dependendo dos resultados obtidos e dos recursos utilizados (eficiência e 
eficácia); 

 O nível de competência alcançado pelos alunos em relação ao projeto de formação acordado; 

 Os resultados alcançados e as expetativas, o projeto pessoal e o trabalho, a adequação do projeto 
elaborado; 

 Os objetivos educativos da formação em alternância e a oferta educativa, a correspondência com a 
procura das instituições/empresas; 

 A oferta técnica/científica das instituições/empresas e o nível de disponibilidade e hospitalidade. 
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 Estes requisitos são geralmente classificados como: diversidade e inclusão, antecipação e reflexão, 
abertura e transparência, capacidade de resposta e de adaptação.  
 

 
 Figura 3: Estrutura e processos da abordagem living lab DESCI. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Indicadores: desempenho e desenvolvimento dos alunos (dados qualitativos). 
Dimensão: desenvolvimento das competências essenciais DESCI pelos alunos e onde se encontram no 
processo de aprendizagem. 
Sujeito: os principais intervenientes no Desci (alunos, tutores, professores). 
Área: os principais elementos de valor nos processos de aprendizagem e monitorização. 

 

INDICADORES DESCRIÇÃO DIMENSÃO  

DESEMPENHO 

Melhorar o 
desempenho dos 

alunos envolvidos na 
fase de teste 

 

Fortalecer as competências de 

criatividade e inovação 

Adquirir competências melhoradas 

de planificação e gestão de projeto 

Adquirir competências sociais e 

cívicas 

Fortalecer competências sociais 

DESENVOLVIMENTO 
Autoavaliação positiva 

pelos alunos 
 

Adquirir mais conhecimentos sobre 
os contextos e formas de trabalho. 
Sensibilizar para as oportunidades 
oferecidas pelo currículo Reforçar a 
motivação Aumentar os interesses 
profissionais dos alunos 

 
 

 

SUJEITOS ÁREAS 

Aluno 

Entrada de conhecimentos 
Relatório tutelado 

Conhecimentos/competências adquiridas 
Aprendizagem 

Tutor da 
formação 

Conhecimento empresarial do tutor/competências do aluno 
Capacidade de interação 
Aprendizagem do aluno 

Alteração pelo aluno 

Professor 

Tutor escolar/conhecimento do professor/competências do aluno 
Capacidade de interação 
Aprendizagem do aluno 

Alteração pelo aluno 
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2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

2.1. Avaliação de competências e conhecimentos no DESCI 

A avaliação é uma parte crucial do processo criativo, começando com a identificação do problema, continuando 

com a avaliação e reavaliação da qualidade das novas ideias e potenciais soluções e terminando com os 

produtos criativos resultantes. 

Existem duas principais formas de avaliação:  

 Avaliação sumativa: Envolve a quantificação de o que os alunos sabem e não sabem num momento em 
concreto. 

 Avaliação formativa: Oferece feedback contínuo que pode ser utilizado para acelerar e melhorar a 
aprendizagem (Moskal, Ellis & Keon, 2008; Pringle & Michel, 2007).  
 

Ambas as abordagens estão incluídas na ferramenta de avaliação DESCI. O cerne da avaliação foca-se nas 
competências e conhecimentos dos alunos para a criatividade e inovação. 
Mais concretamente, as competências consideradas no DESCI podem ser agrupadas em quatro principais áreas 
que incluem diferentes competências-chave identificadas pelo Quadro Europeu de Qualificações: 
Competências técnicas e profissionais, competências interpessoais, competências de cidadania e competências 
de criatividade e inovação. Este identifica ainda mais algumas, particulares à formação em alternância DESCI, 
como “competências técnicas e profissionais” (identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e 
do cenário de referência). 
 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E PROFISSIONAIS: identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e 
do cenário de referência. Estas competências serão geralmente articuladas em duas categorias principais: 

 área cultural 

 área organizacional e operacional 

Exemplos de competências técnicas e profissionais  

 capacidade de identificar características estruturais e funcionais de uma empresa; 

 capacidade para agir autonomamente num ambiente de trabalho concreto; 

 capacidade para desenvolver aplicações informáticas; 

 capacidade para criar sítios web; 

 capacidade para comunicar inovações técnicas com o público; 

 capacidade para elaborar uma campanha de informação para a comunidade local; 

 capacidade para conceber e diferenciar estratégias de marketing de produto. 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS3 

 atitudes e valores no trabalho; 

 capacidade de aplicar o conhecimento; 

 competências de raciocínio e conhecimentos; 

Exemplos de competências interpessoais  

 responsabilidades (pontualidade e assiduidade); 

 trabalho de equipa; 

 autonomia; 

 flexibilidade; 

                                                           
3 Em conformidade com a base de dados da ESCO (qualificações, competências e profissões 
europeias)https://ec.europa.eu/esco/portal/home.  
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 capacidade para tomar decisões; 

 capacidade para resolver problemas; 

 apresentação e capacidades de comunicação; 

 capacidade para aplicar o conhecimento teórico a situações e problemas reais. 

COMPETÊNCIAS DE CIDADANIA4 
 

 Aprender a aprender: Ser capaz de aceder, obter, processar e assimilar novos conhecimentos e 
competências. Isto requer uma gestão eficiente da aprendizagem, carreira e padrões de trabalho e, em 
particular, a capacidade de perseverar na aprendizagem, concentrar-se durante períodos prolongados e 
refletir criticamente no propósito e nos objetivos da aprendizagem. Espera-se que um indivíduo seja capaz 
de dedicar tempo a aprender de maneira autónoma e com autodisciplina, mas também de aprender 
trabalhando em equipa, tirando partido das vantagens de trabalhar com um grupo heterogéneo e de 
partilhar em grupo os conhecimentos adquiridos. Os indivíduos devem ser capazes de organizar a própria 
aprendizagem, avaliar o seu trabalho e procurar aconselhamento, informação e apoio sempre que 
necessário. Uma atitude positiva inclui a motivação e a confiança em perseverar e ter sucesso na 
aprendizagem ao longo da vida. Uma atitude aberta à resolução de problemas favorece não só o processo 
de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar 
experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a curiosidade em procurar oportunidades de aprender 
e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados são elementos essenciais de uma atitude positiva. 

 Sentido de iniciativa e empreendedorismo: “Gestão proactiva de projetos (que envolvem capacidades de 
planeamento, organização, gestão, liderança e delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e 
registo), representação e negociação eficazes e a capacidade de trabalhar individualmente e em equipa. É 
essencial ter o discernimento para identificar em si mesmo pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar e 
assumir riscos quando tal se justifique. Uma atitude empreendedora caracteriza-se pela capacidade de 
iniciativa, dinamismo, independência e inovação na vida privada e social, bem como no trabalho. Inclui 
também a motivação e determinação para cumprir objetivos, sejam eles metas pessoais ou objetivos 
partilhados com outros, inclusive no trabalho.” 

 Sociais: “Comunicar de maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, de expressar 
e entender pontos de vista diferentes, de negociar inspirando confiança e de suscitar empatia. Os 
indivíduos deverão saber lidar com o stress e a frustração, exprimindo este sentimento de uma maneira 
construtiva, devendo além disso ser capazes de distinguir entre a esfera pessoal e a esfera profissional.” 

 Cívicas: “Capacidade de se relacionar efetivamente com os outros no domínio público e de demonstrar 
solidariedade e interesse em resolver problemas que afetam a comunidade local ou alargada. Implica uma 
reflexão crítica e criativa e uma participação construtiva em atividades da comunidade ou de proximidade, 
assim como no processo de decisão a todos os níveis, desde o nível local e nacional até ao europeu, 
nomeadamente através do voto. Significa isto manifestar um sentimento de pertença a uma localidade, a 
um país, à União Europeia ou à Europa em geral e ao mundo, e o desejo de participar na tomada de decisões 
democráticas a todos os níveis. Tal pressupõe além disso que se deem provas de sentido das 
responsabilidades, e que se manifeste compreensão e respeito pelos valores comuns necessários para 
assegurar a coesão da comunidade, tal como o respeito pelos princípios democráticos. Uma participação 
construtiva pressupõe ainda o empenho em atividades cívicas, o apoio à diversidade e à coesão sociais e 
ao desenvolvimento sustentável, e a propensão para respeitar os valores e a vida privada dos outros.” 

 Atitude de assunção de riscos para resolver problemas: “ Uma atitude aberta à resolução de problemas 
favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar com obstáculos e de 
mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a curiosidade em 
procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados são 
elementos essenciais de uma atitude positiva.” 

 Cooperação e participação: Identificar e empregar as ferramentas de trabalho em equipa mais 
adequadas para intervir em contextos organizacionais e profissionais. 

                                                           
4 Parlamento europeu. Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida, União Europeia, 2008. 



 

13  

 Atuar de forma autónoma e responsável. 

 Identificar ligações e relações. 

 Adquirir e interpretar informação. 

CAPACIDADE DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO5 

 

 Dimensão cognitiva: procura e utilização dos conhecimentos e experiências conforme as finalidades 

Capacidade de relacionar ideias; conceber visões sistemáticas e dinâmicas; fluidez de raciocínio; propensão 

para o raciocínio divergente. 

 Dimensão operacional: capacidade de refletir no processo; de elaborar propostas originais com relação 

aos materiais/objetos/condições disponíveis; capacidade de jogar com as possibilidades; capacidade de 

redirecionar a ação ou o projeto face imprevistos. 

 Dimensão interacional: capacidade de representar e comunicar ideias/projetos originas; disponibilidade 

para compreender o valor de pontos de vista/propostas alternativas; capacidade de reelaborar 

propostas/ferramentas/procedimentos relativamente a novos parceiros. 

 Dimensão pessoal: aptidão para motivação; demonstrar resistência à conclusão prematura de projetos; 

tolerância de incertezas. 

2.2. Conceção a partir das competências 

A conceção a partir das competências refere-se a considerar a avaliação desde o início, envolvendo os alunos 
numa dimensão de autoavaliação que acompanhe a formação em alternância desde o começo. 

As competências interdisciplinares representam um aspeto fundamental que, como define o Quadro Europeu 
de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (consulte o parágrafo 2.2.1 anterior), “incluem as 
competências pessoais, interpessoais e interculturais, e abrangem todas as formas de comportamento que 
permitem ao indivíduo participar de forma eficaz e construtiva na vida social e laboral, em particular em 
sociedades cada vez mais heterogéneas, e resolver conflitos quando necessário. As competências cívicas 
permitem ao indivíduo participar plenamente na vida cívica, com base no conhecimento dos conceitos e das 
estruturas sociais e políticas e numa participação cívica ativa e democrática.” Estas competências representam 
o que os jovens necessitam para entrar e atuar de forma ativa nos contextos sociais, sendo este o principal 
resultado do processo de ensino/aprendizagem. 

 

2.3. Rubrica: instrumento de avaliação autêntica 

As rubricas são instrumentos de avaliação utilizados para ponderar a qualidade dos produtos e serviços numa 
determinada área. A rubrica consiste numa escala de pontuações predefinidas e numa lista de critérios que 
descreve as características de cada pontuação da escala. Os títulos são frequentemente acompanhados por 
exemplos de produtos ou serviços que tenham o propósito de ilustrar cada pontuação. Estes exemplos são 
designados de âncoras. 

Como afirmam Goodrich (1996)6, McTighe e Wiggins7 (1999) e Kirby-Linton, Lyle e White (1996)8, as rubricas 
representam muitos aspetos importantes para os professores, para os alunos e para os pais. 

                                                           
5 Definido com referência a: Teaching creatively and teaching for creativity, Jeffrey & Craft, 2004; Martha Boden The Creative Mind: 
Myths and Mechanisms 2004. 
6 Goodrich, H. Understanding rubrics, Educational Leadership, 54, 4, 1996. 
7McTighe J. Wiggins G., The understanding by design handbook, ASCD, Alexandia, Virginia, USA, 1999. 
8 Kirby-Linton K. Lyle N. White S., When parents and teachers create a writing standards, Educational Leadership, 54, 4, 1996. 
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Nas mãos dos professores e alunos são instrumentos eficazes para definir a qualidade da aprendizagem e para 
transparecer as expetativas dos professores no que diz respeito à tarefa e ao domínio das competências. As 
rubricas apoiam o processo de aprofundamento dos alunos ao avaliarem a qualidade do seu próprio trabalho 
e do trabalho dos outros (autoavaliação e metacognição). 

 

A rubrica de competências é uma matriz que permite, para a competência concreta a ser analisada, a 
identificação da relação existente entre os elementos que a compõem: 

 Os conhecimentos e as competências relevantes estimulados pelo aluno durante a aprendizagem; 

 Os indicadores; 

 Os níveis de competência (QEQ) que o sujeito evidencia em relação às tarefas. 
 
 A RUBRICA 

 

 “Trabalha em pleno e não a meio”: destaca que o aluno “sabe trabalhar com os conhecimentos que 
tem” em vez dos que não tem. 

 Frisa o que e como aprendeu. 

 Utiliza critérios objetivos, comuns e públicos. 

 Sensibiliza os alunos para uma autoavaliação. 

 Empregue antes do desempenho, a rubrica direciona a atenção dos alunos para aspetos concretos do 
produto a ser analisado e para o nível de domínio a comprovar. 

 

FORMATO  
 

A rubrica é um guia para a atribuição de pontos com base num conjunto de critérios observáveis. 

TÍTULO DA VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA A SER AVALIADA 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 
Pontuação que permite avaliar os 
diferentes níveis de competência. Também 
pode ser numérica. A definição destes 
valores é necessária para ponderar o nível 
de domínio da competência na tarefa.  

Avançado Intermédio Elementar 

DIMENSÕES ou CARACTERÍSTICAS 
Estes são o parâmetro de referência para 
avaliar a ação da competência do aluno. 
Grupos de critérios definidos em termos 
mais gerais 

   

DESCRITORES ou INDICADORES DE 
CRITÉRIOS 
ajudam a reconhecer o conhecimento de 
cada nível da escala de qualificação; 
indicam aos avaliadores onde e o que 
devem observar para avaliar a tarefa. 
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Rubrica de avaliação do desempenho dos alunos nas atividades de FORMAÇÃO EM ALTERNÂNCIA. 

Pontuação para 
melhorar as 
competências9 Desci 
essenciais. 

1 ponto - 
qualificação 1/3 

2 pontos - 
qualificação 4/5 

3 pontos - 
qualificação 6/8 

4 pontos - 
qualificação 9/10 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Não participa, 
demonstra 

desinteresse, 
instiga desordem 

Incapaz de 
participar, por 
vezes está 
distraído e 
perturba 

Capaz de 
participar de 
forma ativa e 
intencional 

Participa com 
interesse e 
entusiasmo 

COLABORAÇÃO 

Não desempenha 
qualquer função, 
é passivo e não 
assume atitudes 
proactivas nem 

respeita os 
compromissos e 

prazos 

Respeita 
laboriosamente 
as tarefas, 
funções e prazos; 
escuta e colabora 
de forma 
proactiva 

Respeita as 
tarefas, funções e 
prazos, escuta e 

colabora 
ativamente. 

Respeita as tarefas, 
funções e prazos, 
apoia o trabalho 

dos outros, 
promove a 

colaboração e 
escuta tudo. 

IDEAÇÃO 

Não se envolve na 
conceção e não 
intervém com 
propostas 
pessoais para a 
formulação de 
uma hipótese de 
trabalho. 

Não participa no 
processo de 
ideação, tem 
tendência a 
realizar o que lhe 
é atribuído 

Participa no 
processo de 
conceção, 
formula 

propostas 
alternativas, 

discute possíveis 
desenvolvimentos 

do trabalho. 

Participa no 
processo de 

conceção, propõe 
ideias, discute 

soluções e oferece 
ideias originais 

IMPLEMENTAÇÃO 

Parece 
desorientado com 
o trabalho 
atribuído e não 
segue as 
instruções 
fornecidas 

Mostra-se 
cuidadoso com o 
trabalho atribuído 
e realiza-o com 
empenho 

Conclui o trabalho 
atribuído com 
cuidado e rigor 

Conclui o trabalho 
atribuído com 
cuidado, precisão e 
sentido crítico e 
criativo 

 
COMPROMISSO E 
RESPOSABILIDADE 

 

Não assume e não 
desempenha 

qualquer função 

Não participa no 
trabalho em 
grupo. Participa 
de modo 
descontinuado e 
realiza algumas 
tarefas 

Empenha-se no 
trabalho 
individual e apoia 
proactivamente o 
trabalho em 
grupo 

Empenha-se no 
trabalho individual, 
inicia e apoia 
proactivamente o 
trabalho em grupo 
Assume 
responsabilidades 

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

Não participa na 
conceção criativa 
e na resolução de 
problemas, não 
intervém com as 
suas propostas 
para a formulação 
de uma hipótese 
de trabalho 

Não participa no 
processo de 
ideação criativa, 
tem tendência a 
realizar o que os 
outros obtiveram 

Participa no 
processo de 
conceção criativa, 
desenvolve ideias 
inovadoras e 
originais, formula 
propostas 
alternativas, 
discute possíveis 
desenvolvimentos 
para o trabalho 

Participa no 
processo de 
desenvolvimento 
de novos trajetos e 
formas de trabalho, 
propõe ideias, 
discute soluções e 
oferece ideias 
originais 

 
Avaliação autêntica 

                                                           
9 Competências essenciais em DESCI: técnicas e profissionais, interpessoais, de cidadania e criativas e 
inovadoras. 
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A avaliação DESCI tem em consideração a abordagem inovadora designada de “avaliação autêntica”, 

desenvolvida nos anos 90 nos Estados Unidos, como alternativa aos métodos de avaliação tradicionais, 

propondo não só uma avaliação aos conhecimentos dos alunos, mas ao que sabem fazer com os conhecimentos 

que têm. O objetivo é avaliar através de uma análise de benefício, ao invés da utilização de instrumentos 

formais e descontextualizados como os testes. As principais questões estão esquematicamente descritas 

abaixo: 

Testes típicos Tarefas autênticas Indicadores de autenticidade 

Requer uma única resposta certa 
Requer um produto de qualidade 
e/ou uma justificação. 

Deve estabelecer se o aluno é capaz 
de explicar, aplicar, adaptar ou 
justificar as respostas, e não apenas 
se a resposta está correta através da 
utilização de factos e algoritmos. 

Não deve ser divulgado 
antecipadamente, assegurando a 

sua validade. 

Deve ser divulgado o mais 
antecipadamente possível; 
requer excelência e tarefas 
essenciais; falta de experiência 
de “sorte”. 

As tarefas, critérios e padrões pelos 
quais o trabalho é avaliado são 
previsíveis ou conhecidos, tais como 
uma representação, um desempenho, 
uma proposta a um cliente, etc. 

Estão desligados de contextos e 
de constrangimentos realistas. 

Requer a utilização dos 
conhecimentos sobre o mundo 
real: O aluno deve “fazer” 
história, ciência, etc. 

As tarefas, critérios e padrões pelos 
quais o trabalho é avaliado são 
previsíveis ou conhecidos. 
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3. QUADRO SINÓPTICO DOS INSTRUMENTOS: FUNCIONALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS. 

INSTRUMENT
O 

RECIPIENTES 
 

OBJETIVOS 
(PORQUÊ) 

PERÍODO E MODELOS 
DE AUTOGESTÃO 

(QUANDO E COMO) 

RECURSOS HUMANOS 
ENVOLVIDOS 

(DE QUEM E POR QUEM) 

Questionário 
prévio para 

alunos (A1.1) 

Todos os alunos 
que têm que 

iniciar o percurso 
na formação em 

alternância 

As escolas identificam as 
perceções, expectativas e 
opiniões dos alunos sobre 
a experiência que a ser 
realizada. O questionário 
pretende, em simultâneo, 
promover  
a sensibilidade 
(perspetiva investigação-
ação) e uma 
predisposição “positiva” 
dos alunos em relação a 
este percurso. 

Antes do início do 
período de formação 
em alternância. Em 

regime de 
autoadministração. 

Os professores recolhem 
os questionários e 
reelaboram-nos, com os 
alunos, num espaço de 
trabalho partilhado. Os 
dados são utilizados pelos 
próprios professores para 
reprogramar o percurso e 
utilizar os resultados para 
uma comunicação mais 
efetiva com as famílias. 

Questionário 
prévio para 
empresas 
(A1.2) e 

institutos de 
investigação 

(A1.3) 

As empresas e 
institutos de 

investigação que 
receberão os 

alunos 

As escolas identificam as 
perceções e expectativas 
das empresas e institutos 
de investigação. As 
escolas devem 
compreenderas 
experiências prévias e as 
necessidades reais. O 
questionário suscita a 
atenção do interveniente 
em relação ao percurso 
em comum. 

Antes do início do 
período de formação 
em alternância. Em 

regime de 
autoadministração. 

Os professores recolhem os 
questionários e reelaboram-
nos, com os alunos, num espaço 
de trabalho partilhado. Os 
dados são utilizados pelos 
próprios professores para 
colaborar e comunicar melhor 
com as empresas, institutos de 
investigação e outras entidades 
envolvidas. 

Questionário 
prévio para 

famílias 
(A1.4) Carta 
informativa 

para as 
famílias 
(A1.5) 

Famílias  

As escolas tentam 
compreender as formas 
mais eficazes de envolver 
os pais/a carta 
informativa pode ser um 
instrumento eficiente. 

Início do ano letivo. As 
orientações relacionam-
se, mais concretamente, 
à fase inicial da 
formação em 
alternância na escola, 
mas também são úteis 
para a fase posterior. 

Os professores (n.4) 

Questionário 
contínuo para 
alunos (A2.1) 

 

Alunos 

As escolas investigam e 
identificam o progresso 
(após 2 meses) do 
percurso de formação em 
alternância. 

Em regime de 
autoadministração, 

todos os alunos 

Os professores (N.4 para a 
escola) recolhem os 
questionários. Os dados são 
utilizados pelos próprios 
professores para reequilibrar e 
reprogramar as atividades da 
formação em alternância. 
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Questionário 
posterior para 
alunos (A3.1) 

Alunos 

As escolas investigam e 
identificam, no final da 
formação em alternância, 
as perceções dos alunos 
sobre a experiência, 
dando destaque ao 
impacto da aquisição de 
competências e o 
percurso de 
desenvolvimento. 

Em regime de 
autoadministração, 

todos os alunos 

Os professores recolhem os 
questionários e reelaboram-
nos, com os alunos, num espaço 
de trabalho partilhado. Os 
dados são utilizados pelos 
professores para planear, 
realizar e avaliar os cenários de 
implementação para a sua 
escola.  

Questionário 
posterior para 

professores 
(A3.2) 

Professores 

As escolas investigam e 

identificam, no final da 

formação em alternância, 

as perceções dos tutores 

internos (professor) sobre 

as competências 

adquiridas pelos alunos. 

Em regime de 

autoadministração, 

todos os professores 

envolvidos. 

Os professores (N.4 para a 

escola): os dados são utilizados 

pelos professores para planear, 

realizar e avaliar os cenários de 

implementação para a sua 

escola. 

Questionário 
posterior para 

tutores 
externos 
(A3.3) e 

institutos de 
investigação 

(A3.4) 

Empresas e 

institutos de 

investigação 

As escolas investigam e 

identificam, no final da 

formação em alternância, 

as perceções dos tutores 

externos (tutores da 

empresa e do instituto de 

investigação) sobre as 

competências adquiridas 

pelos alunos. Auferem 

ainda a satisfação das 

partes interessadas. 

Em regime de 

autoadministração, 

envolve todos os 

tutores. 

Os professores (N.4 para a 

escola) recolhem os 

questionários. Os dados são 

processados através do excel, 

por exemplo. Os dados são 

utilizados pelos professores 

para planear, realizar e avaliar 

os cenários de implementação 

para a sua escola. 

Questionário 
posterior para 

famílias 
(A3.5) 

Famílias 

As escolas avaliam a 
apreciação feita pelas 
famílias acerca da 
formação em alternância 
vivenciada pelos alunos, 
os seus resultados e 
consequências. 

Em regime de 
autoadministração, no 
final da experiência dos 
alunos. Compromisso 
estimado: meia hora 
para os professores; 
aproximadamente 15 
minutos a cada 
progenitor que conclua 
o questionário; 
Número de pais que 
deve concluir o 
questionário: todos 

Sujeitos envolvidos: docentes 
da formação em alternância nas 
escolas envolvidas (n.4).  
Processamento dos dados: 
Os professores utilizam um 
ficheiro de excel simples para 
um processamento dos dados 
que possa gerir diretamente os 
grupos de alunos. 

Rubrica 
Para tutores 
da formação 

(A3.6) 

Tutores da 
formação 

As escolas identificam as 
avaliações dos tutores 
acerca da aquisição de 
competências concretas 
pelos alunos. 

No final da formação. 
Os sujeitos envolvidos são os 

tutores da formação. 
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Entrevista para 
as empresas e 
institutos de 
investigação 

(A4.1) 

Empresas e 
institutos de 
investigação de 
todas as 
dimensões. 
Critérios de 
seleção: 
Empresas/institut
os de 
investigação que 
aparentem estar 
“distantes” do 
mundo escolar, 
sendo a ambição 
aproximá-las ao 
percurso 
experimental e 
sensibilizá-las.  
Exemplos: 
selecionar 
empresas e 
institutos de 
investigação que 
não tenham 
experiência 
prévia em 
formação em 
alternância. 

As escolas avaliam as 
expectativas das 
empresas e dos 
institutos de 
investigação acerca das 
formações em 
alternância, de modo a 
compreender as 
necessidades 
específicas e a 
promover uma “relação 
eficaz” entre as escolas 
e o mundo do trabalho. 

No início. O guia de 
entrevista deverá ser 
acompanhado de uma 
pequena carta de 
apresentação e uma 
descrição do projeto 
(objetivos e finalidades). 

A identificação das empresas e 
institutos de investigação a 
serem entrevistados é realizada 
pelos professores ou por outros 
promotores. 

Entrevista para 
alunos (A4.2) 

Amostra de 
alunos (critérios 
de seleção são 
partilhados com 
os professores). 
Opções: 
- por membros 
(aleatório); 
- por 
desempenhos 
escolares 
diferenciados; 
- por tipo/área da 
empresa em que 
estão inseridos. 

As escolas identificam 
as perceções e opiniões 
acerca da experiência 
em formação em 
alternância, de modo a 
redefinir, em conjunto 
com as empresas e 
institutos de 
investigação, os 
métodos de 
programação. A 
entrevista integra o 
questionário como 
ferramenta analítica 
alternativa. 

No final da formação 
em alternância. 

Pelo menos 50 alunos 
de cada escola. 

A identificação dos alunos a 
serem entrevistados é realizada 
pelos professores (4). 
Para envolver os alunos que já 
tenham participado numa 
experiência de formação em 
alternância: os alunos que 
realizem a atividade pela 
primeira vez podem entrevistar 
os alunos mais velhos. 
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INSTRUMENTOS E RECURSOS: 

QUESTIONÁRIOS PRÉVIOS (A1) 
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A.1.1 Questionário prévio para alunos 
 
1. Já teve experiências prévias de aprendizagem ou trabalho em formação em alternância?  

 SIM 
 NÃO 

 
1.1. Se SIM, foi informado ou participou na definição dos/das: 

Objetivos 

□ Muito  □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

Atividades 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

Métodos 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 

2. Quais são as suas expetativas para o trabalho escolar realizado formação em alternância?  
(Pode indicar uma ou mais respostas) 
 

 Aprender conteúdos e competências 
 Conhecer o mundo do trabalho de perto 
 Tornar-me mais responsável, melhoria pessoal 
 Aumentar as possibilidades de entrar no mundo do trabalho 
 Comparar as minhas opiniões e experiências com outras pessoas 
 Outra (descreva)..............................................................................…………………………………………. 

 

3. Contava participar na primeira fase (planificação) da formação em alternância, em conjunto 
com os seus professores? 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 

4. Considera a experiência que está prestes a iniciar interessante? 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 

5. Qual é o nível de empenho e participação que pretende dedicar às atividades planeadas na 
formação em alternância? 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 

6. Considera que irá encontrar dificuldades durante esta experiência? 

□ Muitas   □ Bastantes    □ Poucas    □ Nenhumas 
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A.1.2 Questionário prévio para tutores externos 
(Empresas) 

(Para obter mais informações sobre os conteúdos e terminologia, consulte o glossário no final do 
questionário). 

 

I. TIPO 

□ Artesanato   □ Indústria□ Agricultura   □ Negócios   □ Serviços  

II. INDIQUE SE A SUA EMPRESA É UMA EMPRESA SOCIAL 

 SIM 
 NÃO 

III. DIMENSÃO DA EMPRESA 

 pequena 

 média 
 grande 

 
IV. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

 0-9 

 10-49 
 Mais de 50 

 
V. MERCADO DE REFERÊNCIA 

 Global 

 Europeu 
 Nacional 
 Regional 
 Local 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 QUESTÕES ESSENCIAIS PARA A AVALIAÇÃO E ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS NA ABORDAGEM DESCI 
(PRIMEIRA PARTE). 
 

1. Quais são as competências interpessoais dos alunos que mais aprecia? 
(Pode adicionar respostas) 

 Flexibilidade de trabalho em grupo 
 Capacidade de trabalhar de forma independente 
 Capacidades de liderança e coordenação 
 Criatividade 
 Negociação 
 Outra (descreva)  

 
2. Quais são as competências mais úteis para uma empresa que um aluno deva ter?  

(Pode adicionar respostas) 
 

Competências Descrição 

 Técnicas e profissionais  

 Linguísticas  

 Informáticas  

 Cidadania  
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3. A sua empresa contribui para o desenvolvimento dos alunos em quais das áreas listadas nas questões 1 

e 2? 
 
 
 
 
4. Concorda com as seguintes frases? 

 (Muito; Bastante; Pouco; Nada) 
 

A escola seleciona, de forma adequada, os 
alunos que serão atribuídos às empresas  

 □ Muito   □ Bastante    □ Pouco □ Nada 

As competências transmitidas pela escola 
deveriam ser atualizadas 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A escola deveria regular melhor os seus alunos □ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A escola deveria fortalecer a capacidade de 
iniciativa dos jovens 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

As empresas deveriam estar mais envolvidas 
nas atividades de formação 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A comunicação entre escolas e empresas 
deveria ser intensificada 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

As avaliações expressas pelas empresas sobre 
os aspetos críticos dos percursos são muitas 
vezes ignoradas 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A presença de um terceiro (público ou 
privado) melhoraria a relação entre 
escola/empresa 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 
5. Na sua experiência prévia com estágios e “formações em alternância”, a participação e o envolvimento 

da sua empresa na fase de conceção dos estágios foi: 
 

 Muito significativo 
 Significativo 
 Pouco significativo 
 Insignificativo 
 Não possuo experiências prévias em estágios/formação em alternância 

 
 
 
Indique a função e o nome de quem compilou o questionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Criatividade e inovação  

 Outra (descreva)  
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 QUESTÕES PARA UMA ANÁLISE APROFUNDADA (RECOMENDADO MAS NÃO OBRIGATÓRIO). 
(SEGUNDA PARTE) 

 
1. Quantos alunos envolveu, no último ano, a empresa em estágios/formações/formação em alternância? 

N. |_|_|   
 
1.1. E nos últimos 3 anos? 

 Nenhum 
 Entre 1 e 30 
 Entre 31 e 50  
 Entre 51 e 70 
 Mais de 70 

 
2. Se a empresa não tiver, no último ano, envolvido alunos em estágios/formações/formação em 

alternância, descreva as razões. 
 

 
 
3. Nos últimos 3 anos de experiência com formações em alternância, a empresa detetou forças e 

fraquezas nas competências/capacidades dos alunos? 
 SIM 
 NÃO 

 
4. Com referência às seguintes competências, quais são os pontos fortes e pontos fracos detetados nos 

alunos, nos últimos 3 anos? 
 

 

PONTOS FRACOS 

 

Competências 

Frequência 

 

PONTOS FORTES 

 
Competências 

Frequência DESCRIÇÃO 

Técnicas e profissionais 
10 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

Técnicas e profissionais 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 
 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas em 
“Técnicas e 
profissionais”
? 
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Linguísticas 11 

 sempre 
 frequente

mente 
 ocasional

mente 
 nunca 

 
 

Linguísticas 

 sempre 
 frequenteme

nte 
 ocasionalme

nte 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na 
área 
“Linguística”? 
 

 

 

 

 

Informática12 

 sempre 
 frequentem

ente  
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

Informática 

 sempre 
 frequenteme

nte 
 ocasionalme

nte 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na 
área 
“Informática”
? 
 

 

 

 

 

Cidadania13 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

Cidadania  

 
 sempre 
 frequenteme

nte 
 ocasionalme

nte 
 nunca 

 
 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na 
área 
“Cidadania”? 

 

 

 
 

Criatividade e 
inovação14 

 sempre 
 frequentem

ente  
 ocasionalm

ente 
 nunca 
 

Criatividade e inovação 

 sempre 
 frequenteme

nte  
 ocasionalme

nte 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na 
área 
“criatividade 
de inovação”? 

____________
____________ 

Outra (descreva) 
_______________ 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 

Outra (descreva) 
_________________ 

 sempre 
 frequenteme

nte 
 ocasionalme

nte 
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 nunca  nunca 

 
5. A empresa recebeu jovens alunos que tenham tido experiências de estágios nos últimos 3 anos? 

 Nunca 
 Em alguns casos (não mais de 5%) 
 Em metade dos casos 
 Em mais de metade dos casos 

 
6. Quem é a pessoa na sua empresa encarregue pelo acompanhamento dos alunos durante o 

estágio/formação? 
 Pessoal administrativo 
 Recursos humanos 
 Um investigador sénior 
 Um técnico sénior 
 Funcionário 
 Outro (descreva) ______________ 
 

7. As seguintes frases refletem as razões pelas quais uma empresa realiza atividades de 
estágios/formação em alternância com os alunos? Indique o seu grau de concordância.  
(Muito; Bastante; Pouco; Nada) 
 

Motivação Concordância 

É uma forma de ficar a conhecer possíveis 
futuros funcionários. 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

Os alunos representam uma mais-valia para o 
crescimento da empresa ao introduzir novos 
conhecimentos e competências. 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 Os alunos poderão ajudar a empresa a 
satisfazer necessidades de produção ou 
comerciais 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

Estas colaborações são uma ferramenta para 
manter uma relação pessoal/emocional com a 
escola 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

As empresas devem contribuir para a educação 
e formação de jovens na área 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 
 
Indique a função e o nome de quem compilou o questionário. 
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Glossário 

7. Técnicas e profissionais: identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e do cenário de 
referência. Estas competências serão geralmente articuladas em duas categorias principais: área cultural e 
áreas organizacional e operacional 

(Exemplos de competências técnicas e profissionais: capacidade de identificar características estruturais e 
funcionais de uma empresa; capacidade para agir autonomamente num ambiente de trabalho concreto; 
capacidade para desenvolver aplicações informáticas; capacidade para criar sítios web; capacidade para 
comunicar inovações técnicas com o público; capacidade para elaborar uma campanha de informação para a 
comunidade local; capacidade para conceber e diferenciar estratégias de marketing de produto). 

8. Linguísticas: Capacidade de compreender e comunicar (escutar e processar) oralmente e através de textos 
de média/elevada complexidade. 

9. Informática: conhecer e utilizar os principais sistemas operativos e apoio tecnológico. 

10. Cidadania. Aprender a aprender: Ser capaz de aceder, obter, processar e assimilar novos conhecimentos e 
competências. Isto requer uma gestão eficiente da aprendizagem, carreira e padrões de trabalho e, em 
particular, a capacidade de perseverar na aprendizagem, concentrar-se durante períodos prolongados e refletir 
criticamente no propósito e nos objetivos da aprendizagem. Espera-se que um indivíduo seja capaz de dedicar 
tempo a aprender de maneira autónoma e com autodisciplina, mas também de aprender trabalhando em 
equipa, tirando partido das vantagens de trabalhar com um grupo heterogéneo e de partilhar em grupo os 
conhecimentos adquiridos. Os indivíduos devem ser capazes de organizar a própria aprendizagem, avaliar o 
seu trabalho e procurar aconselhamento, informação e apoio sempre que necessário. Uma atitude positiva 
inclui a motivação e a confiança em perseverar e ter sucesso na aprendizagem ao longo da vida. Uma atitude 
aberta à resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo 
de lidar com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores 
e a curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos 
variados são elementos essenciais de uma atitude positiva. Sentido de iniciativa e empreendedorismo: 
“Gestão proactiva de projetos (que envolvem capacidades de planeamento, organização, gestão, liderança e 
delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e registo), representação e negociação eficazes e a 
capacidade de trabalhar individualmente e em equipa. É essencial ter o discernimento para identificar em si 
mesmo pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar e assumir riscos quando tal se justifique. Uma atitude 
empreendedora caracteriza-se pela capacidade de iniciativa, dinamismo, independência e inovação na vida 
privada e social, bem como no trabalho. Inclui também a motivação e determinação para cumprir objetivos, 
sejam eles metas pessoais ou objetivos partilhados com outros, inclusive no trabalho”. Sociais: “Comunicar de 
maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, de expressar e entender pontos de vista 
diferentes, de negociar inspirando confiança e de suscitar empatia. Os indivíduos deverão saber lidar com o 
stress e a frustração, exprimindo este sentimento de uma maneira construtiva, devendo além disso ser capazes 
de distinguir entre a esfera pessoal e a esfera profissional”. Cívicas: “Capacidade de se relacionar efetivamente 
com os outros no domínio público e de demonstrar solidariedade e interesse em resolver problemas que 
afetam a comunidade local ou alargada. Implica uma reflexão crítica e criativa e uma participação construtiva 
em atividades da comunidade ou de proximidade, assim como no processo de decisão a todos os níveis, desde 
o nível local e nacional até ao europeu, nomeadamente através do voto, manifestando um sentimento de 
pertença a uma localidade, a um país, à União Europeia ou à Europa em geral e ao mundo, e o desejo de 
participar na tomada de decisões democráticas a todos os níveis. Tal pressupõe além disso que se deem provas 
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de sentido das responsabilidades, e que se manifeste compreensão e respeito pelos valores comuns 
necessários para assegurar a coesão da comunidade, tal como o respeito pelos princípios democráticos. Uma 
participação construtiva pressupõe ainda o empenho em atividades cívicas, o apoio à diversidade e à coesão 
sociais e ao desenvolvimento sustentável, e a propensão para respeitar os valores e a vida privada dos outros”. 
Atitude de assunção de riscos para resolver problemas: “Uma atitude aberta à resolução de problemas 
favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar com obstáculos e de 
mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a curiosidade em procurar 
oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados são elementos essenciais 
de uma atitude positiva.” Cooperação e participação: identificar e empregar as ferramentas de trabalho em 
equipa mais adequadas para intervir em contextos organizacionais e profissionais. Atuar de forma autónoma 
e responsável. Identificar ligações e relações. Adquirir e interpretar informação. 
 

 

11. Criatividade e inovação. Dimensão cognitiva: procura e utilização dos conhecimentos e experiências 
conforme as finalidades; capacidade de relacionar ideias; conceber visões sistemáticas e dinâmicas; fluidez de 
raciocínio; propensão para o raciocínio divergente Dimensão operacional: capacidade de refletir no processo; 
de elaborar propostas originais com relação aos materiais/objetos/condições disponíveis; capacidade de jogar 
com as possibilidades; capacidade de redirecionar a ação ou o projeto face imprevistos. Dimensão interacional: 
capacidade de representar e comunicar ideias/projetos originas; disponibilidade para compreender o valor de 
pontos de vista/propostas alternativas; capacidade de reelaborar propostas/ferramentas/procedimentos 
relativamente a novos parceiros. Dimensão pessoal: aptidão para motivação; demonstrar resistência à 
conclusão prematura de projetos; tolerância de incertezas. 
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A.1.3 Questionário prévio para tutores externos 

(Institutos de investigação) 

 
I. (Para obter mais informações sobre os conteúdos e terminologia, consulte o glossário no final do 

questionário). Dados do Instituto de Investigação 
 Público 

 Privado 

 
II. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

 0-9 
 10-49 
 Mais de 50 

 

III. ÁREA DE INVESTIGAÇÃO: 

 

 QUESTÕES ESSENCIAIS PARA A AVALIAÇÃO E ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS NA ABORDAGEM DESCI 
(PRIMEIRA PARTE). 
 

1. Quais são as competências interpessoais dos alunos 15 que mais valoriza? 
(Pode adicionar respostas) 

 
 Flexibilidade de trabalho em grupo 
 Capacidade de trabalhar de forma independente 
 Capacidades de liderança e coordenação 
 Criatividade 
 Negociação 
 Outra (descreva)  

 
2. Quais são as competências mais úteis para um Institutos de investigação que um aluno deva ter?  

(Pode adicionar respostas) 
 

Competências Descrição 

 Técnicas e profissionais  

 Linguísticas  

 Informáticas  

 Cidadania  

 Criatividade e inovação  

 Outra (descreva) 
 

 
 
                                                           

15 As competências transversais são adquiridas através do comportamento adequado no local de trabalho e os aspetos relacionados às 
relações interpessoais. (Por exemplo: liderança, eficiência relacional, trabalho em equipa, autonomia, criatividade, diligência, 
capacidades de negociação, assertividade) 
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3. Concorda com as seguintes frases? 

(Muito; Bastante; Pouco; Nada) 
 

 

A escola seleciona, de forma adequada, os 
alunos que serão atribuídos aos institutos de 
investigação.  

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

As competências transmitidas pela escola 
deveriam ser atualizadas 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A escola deveria regular melhor os seus alunos □ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A escola deveria melhorar os recursos 
disponibilizados aos jovens 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

Os institutos de investigação deveriam estar 
mais envolvidos nas atividades de formação 
em alternância. 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A comunicação entre escolas e investigadores 
deveria ser intensificada 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

As avaliações expressas pelos institutos de 
investigação sobre os aspetos críticos dos 
percursos são muitas vezes ignoradas 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A escola seleciona, de forma adequada, os 
alunos que serão atribuídos ao instituto de 
investigação.  

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

A presença de um terceiro (público ou 
privado) melhoraria a relação entre 
escola/empresa 

□ Muito   □ Bastante    □ Pouco    □ Nada 

 
4. Na sua experiência prévia de aprendizagem e “formação em alternância”, a participação e o 

envolvimento do seu instituto de investigação na fase de conceção dos estágios para os alunos foi: 
 

 Muito significativo 
 Significativo 
 Pouco significativo 
 Insignificativo 
 Não possuo experiências prévias de estágios/formação em alternância 

 
 
Indique a função e o nome de quem compilou o questionário. 
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 QUESTÕES PARA UMA ANÁLISE APROFUNDADA (RECOMENDADO MAS NÃO OBRIGATÓRIO). 
(SEGUNDA PARTE) 
 

1. Quantos alunos envolveu, no último ano, o instituto de investigação em estágios/formações/formação 

em alternância? 

N. |_|_| 

1.1. E nos últimos 3 anos? 
 Nenhum 
 Entre 1 e 30 
 Entre 31 e 50  
 Entre 51 e 70 
 Mais de 70 

 
2. Se o instituto de investigação não tiver, no último ano, envolvido alunos em 

estágios/formações/formação em alternância, descreva as razões. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Nos últimos 3 anos de experiência em formações em alternância, o instituto de investigação detetou 

forças e fraquezas nas competências/capacidades dos alunos? 

 SIM 
 NÃO 

 
4. Com referência às seguintes competências, quais são os pontos fortes e pontos fracos detetados nos 

alunos, nos últimos 3 anos? 

 

PONTOS FRACOS 
 
Competências 

Frequência 
PONTOS FORTES 
 
Competências 

FREQUÊNCIA DESCRIÇÃO 

Técnicas e 
profissionais16 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Técnicas e 
profissionais 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na área 
“Profissionais e 
técnicas”? 

 

 

 

                                                           
 



 

32  

Linguísticas17 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 
 

Linguísticas 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas área 
“Linguística”? 

 

 

 

 

Informática18 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Informática 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas área 
“Informática”? 

 

 

 

 

Cidadania19 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Cidadania  

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 
 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na área 
“Cidadania 
(sociais e 
cívicas)”? 
 

 

 

 

Criatividade e 
inovação20 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

Criatividade e 
inovação 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

Quais são as 
competências 
concretas 
exigidas na área 
“criatividade de 
inovação”? 

______________ 

Outro (descreva) 
______________ 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Outra (descreva) 
_______________ 

 sempre 
 frequentemente  
 ocasionalmente 
 nunca 

 

 

 
5. O instituo de investigação recebeu jovens alunos para trabalhar consigo, que tenham tido experiências 

de estágios nos últimos 3 anos (incluindo posições temporárias)? 
 Nunca 
 Em alguns casos (não mais de 5%) 
 Em metade dos casos 
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 Em mais de metade dos casos 
 
 
 
 
 
6. Quem é a pessoa do seu instituto de investigação encarregue pelo acompanhamento dos alunos durante 

o estágio/formação? 
 

 Pessoal administrativo 
 Recursos humanos 
 Um investigador sénior 
 Um técnico sénior 
 Funcionário 
 Outro (descreva) ______________ 

 
7. As seguintes frases refletem as razões pelas quais um investigador realiza atividades de 

estágios/formação em alternância com os alunos? Indique o seu grau de concordância.  
(1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; Completamente de acordo) 

 

Motivação Concordância 

É uma forma de ficar a conhecer possíveis futuros 

funcionários. 

(1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; 

Completamente de acordo) 

Os alunos representam uma mais-valia para o 

crescimento do instituto de investigação ao 

introduzir novos conhecimentos e competências. 

(1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; 

Completamente de acordo) 

Os alunos poderão ajudar o instituto de 

investigação a alcançar os objetivos e a cumprir 

prazos 

(1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; 

Completamente de acordo) 

Estas colaborações são uma ferramenta para 
manter uma relação pessoal/emocional com a 
escola 

(1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; 

Completamente de acordo) 

Os institutos de investigação devem contribuir para 

a educação e formação de jovens na área 

(1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo; 

Completamente de acordo) 

 
Indique a função e o nome de quem compilou o questionário. 
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Glossário 

12. Técnicas e profissionais: identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e do cenário de 
referência. Estas competências serão geralmente articuladas em duas categorias principais: área cultural e 
áreas organizacional e operacional (Exemplos de competências técnicas e profissionais: capacidade de 
identificar características estruturais e funcionais de uma empresa; capacidade para agir autonomamente num 
ambiente de trabalho concreto; capacidade para desenvolver aplicações informáticas; capacidade para criar 
sítios web; capacidade para comunicar inovações técnicas com o público; capacidade para elaborar uma 
campanha de informação para a comunidade local; capacidade para conceber e diferenciar estratégias de 
marketing de produto). 

13. Linguísticas: Capacidade de compreender e comunicar (escutar e processar) oralmente e através de textos 
de média/elevada complexidade. 

14 Informática: conhecer e utilizar os principais sistemas operativos e apoio tecnológico. 

15. Cidadania. Aprender a aprender: Ser capaz de aceder, obter, processar e assimilar novos conhecimentos e 
competências. Isto requer uma gestão eficiente da aprendizagem, carreira e padrões de trabalho e, em 
particular, a capacidade de perseverar na aprendizagem, concentrar-se durante períodos prolongados e refletir 
criticamente no propósito e nos objetivos da aprendizagem. Espera-se que um indivíduo seja capaz de dedicar 
tempo a aprender de maneira autónoma e com autodisciplina, mas também de aprender trabalhando em 
equipa, tirando partido das vantagens de trabalhar com um grupo heterogéneo e de partilhar em grupo os 
conhecimentos adquiridos. Os indivíduos devem ser capazes de organizar a própria aprendizagem, avaliar o 
seu trabalho e procurar aconselhamento, informação e apoio sempre que necessário. Uma atitude positiva 
inclui a motivação e a confiança em perseverar e ter sucesso na aprendizagem ao longo da vida. Uma atitude 
aberta à resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo 
de lidar com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores 
e a curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos 
variados são elementos essenciais de uma atitude positiva. Sentido de iniciativa e empreendedorismo: 
“Gestão proactiva de projetos (que envolvem capacidades de planeamento, organização, gestão, liderança e 
delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e registo), representação e negociação eficazes e a 
capacidade de trabalhar individualmente e em equipa. É essencial ter o discernimento para identificar em si 
mesmo pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar e assumir riscos quando tal se justifique. Uma atitude 
empreendedora caracteriza-se pela capacidade de iniciativa, dinamismo, independência e inovação na vida 
privada e social, bem como no trabalho. Inclui também a motivação e determinação para cumprir objetivos, 
sejam eles metas pessoais ou objetivos partilhados com outros, inclusive no trabalho”. Sociais: “Comunicar de 
maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, de expressar e entender pontos de vista 
diferentes, de negociar inspirando confiança e de suscitar empatia. Os indivíduos deverão saber lidar com o 
stress e a frustração, exprimindo este sentimento de uma maneira construtiva, devendo além disso ser capazes 
de distinguir entre a esfera pessoal e a esfera profissional”. Cívicas: “Capacidade de se relacionar efetivamente 
com os outros no domínio público e de demonstrar solidariedade e interesse em resolver problemas que 
afetam a comunidade local ou alargada. Implica uma reflexão crítica e criativa e uma participação construtiva 
em atividades da comunidade ou de proximidade, assim como no processo de decisão a todos os níveis, desde 
o nível local e nacional até ao europeu, nomeadamente através do voto, manifestando um sentimento de 
pertença a uma localidade, a um país, à União Europeia ou à Europa em geral e ao mundo, e o desejo de 
participar na tomada de decisões democráticas a todos os níveis. Tal pressupõe além disso que se deem provas 
de sentido das responsabilidades, e que se manifeste compreensão e respeito pelos valores comuns 
necessários para assegurar a coesão da comunidade, tal como o respeito pelos princípios democráticos. Uma 
participação construtiva pressupõe ainda o empenho em atividades cívicas, o apoio à diversidade e à coesão 
sociais e ao desenvolvimento sustentável, e a propensão para respeitar os valores e a vida privada dos outros”. 
Atitude de assunção de riscos para resolver problemas: “Uma atitude aberta à resolução de problemas 
favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar com obstáculos e de 
mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a curiosidade em procurar 
oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados são elementos essenciais 
de uma atitude positiva.” Cooperação e participação: identificar e empregar as ferramentas de trabalho em 
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equipa mais adequadas para intervir em contextos organizacionais e profissionais. Atuar de forma autónoma 
e responsável. Identificar ligações e relações. Adquirir e interpretar informação. 
 

 

16. Criatividade e inovação. Dimensão cognitiva: procura e utilização dos conhecimentos e experiências 
conforme as finalidades; capacidade de relacionar ideias; conceber visões sistemáticas e dinâmicas; fluidez de 
raciocínio; propensão para o raciocínio divergente Dimensão operacional: capacidade de refletir no processo; 
de elaborar propostas originais com relação aos materiais/objetos/condições disponíveis; capacidade de jogar 
com as possibilidades; capacidade de redirecionar a ação ou o projeto face imprevistos. Dimensão interacional: 
capacidade de representar e comunicar ideias/projetos originas; disponibilidade para compreender o valor de 
pontos de vista/propostas alternativas; capacidade de reelaborar propostas/ferramentas/procedimentos 
relativamente a novos parceiros. Dimensão pessoal: aptidão para motivação; demonstrar resistência à 
conclusão prematura de projetos; tolerância de incertezas. 
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A.1.4 Questionário prévio para famílias 
 

I. Escola __________________  
II. Turma do aluno ________________ 

 
1. O seu filho/a já tinha estado envolvido em formações em alternância com empresas ou institutos de 

investigação? 
 SIM 
 NÃO 

 
1.1. Se sim, ficou satisfeito com a experiência? 

 SIM 
 NÃO 

 
2. Tendo em consideração o percurso prestes a iniciar, o que considera que a formação em alternância 

poderá representar?? 
 Uma oportunidade de trabalho 
 Uma oportunidade de formação e crescimento pessoal 
 O ensino obrigatório é suficiente 
 Outro (descreva) _____________ 

 
3. Considera que a formação em alternância pode ser útil para desenvolver competências nos seus filhos? 

 SIM  
 NÃO 
 
3.1. Se sim, quais? 

 Competências técnicas 
 Competências de comunicação e relacionamento interpessoal 
 Outra (descreva) ______________ 

 
4. Recebeu informações da escola relativas a este percurso? 

 SIM 
 NÃO 

 
5. A informação recebida estava clara? 

 SIM 
 NÃO 
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A.1.5 Carta informativa para as famílias 

Este é um exemplo para inspirar uma possível carta às famílias, devendo ter em conta o tipo de escola, o 

contexto e as especificidades nacionais.  

PARA: Pais dos alunos  
ASSUNTO: Apresentação do projeto de formação em alternância “Desci” 
 
Caros pais,  

Vimos por este meio informar-vos sobre o projeto de formação em alternância “DESCI”21, cuja realização será 

iniciada agora na escola, contando com o envolvimento dos vossos filhos. 

No último período, o foco da avaliação passou dos conteúdos disciplinares para as competências, sublinhando, 

por um lado, a interação entre as dimensões teóricas e práticas e, por outro lado, a importância do 

envolvimento emocional do aluno. No atual contexto europeu, o dever da educação e da formação é promover 

uma cidadania ativa, o desenvolvimento pessoal e o bem-estar dos jovens alunos, assim como as competências 

transversais, incluindo as digitais, necessárias para os jovens saberem navegar o complexo mercado de 

trabalho. 

É por esta razão que a formação em alternância visa não só a aquisição de competências técnicas mas também 

a saber agir num contexto organizacional, especialmente no primeiro ano. 

Com base nas atitudes e motivações pessoais, os alunos podem selecionar um percurso de acordo com os 

projetos desenvolvidos pelos Conselheiros de Turma. Assim, terão a oportunidade de prosseguir interesses 

concretos, maximizando o seu envolvimento, produtividade e talentos. 

Através do conhecimento direto do mundo do trabalho, das suas dinâmicas e das competências exigidas, os 

alunos serão incentivados a descobrir a sua vocação e a lidar com operações e conhecimentos práticos com 

base na experiência. Esperamos que os alunos desenvolvam as denominadas competências interpessoais, que 

poderão ser sintetizadas da seguinte forma: 

 Aquisição de competências-chave de aprendizagem autónoma (aprender a aprender, adquirir e 

interpretar informação, identificar ligações e relações). 

 Aquisição de competências-chave de interação em diversos contextos (comunicação interpessoal e 

trabalho em equipa). 

 Aquisição de competências-chave de empreendedorismo (resolução de problemas, conceção, 

autonomia e responsabilidade). 

O projeto DESCI propõe metodologias integradas, oriundas do mundo da investigação social, e promove uma 

abordagem de planeamento participativo, o “living lab”, que visa a participação direta dos alunos nas atividades 

                                                           
21O DESCI é financiado pelo programa Erasmus Plus, pela Ação-Chave 2 (KA2) e pela Agência Nacional INDIRE. O líder 

do projeto é CNR-IRPPS e os parceiros são organizações oriundas do mundo da investigação e da formação, em Itália, 

Grécia e Espanha. 

 

Acrescentar referências acerca da legislação e normas específicas nacionais e diretivas da União 
Europeia. Tenha em atenção ao tipo de escola e a outras características contextuais (mundo do 
trabalho). 

 Adicione informações concretas sobre o processo da formação em alternância proposta pela escola. 
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e uma colaboração direta com os investigadores. Neste contexto, o envolvimento e a participação das famílias 

dos alunos é fundamental, já que estas expressam as suas opiniões e fazem importantes contribuições para 

que a experiência de formação em alternância seja o mais vantajosa possível. 

Anexado a esta carta, encontrará um questionário simples e conciso, o qual pedimos que preencha já que este 

é muito importante para a recolha das suas opiniões em relação a esta iniciativa. 

Permanecemos à vossa disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos necessários. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 
 
  



 

40  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSTRUMENTOS E RECURSOS: 

QUESTIONÁRIOS CONTÍNUOS (A2) 
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A.2.1 Questionário contínuo para alunos 

1. Para cada afirmação, avalie a sua experiência na formação em alternância até agora: 
 
A atenção lhe dedicada pelo tutor interno da formação:  
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A atenção lhe dedicada pelo tutor externo da formação: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
As suas oportunidades de participação e envolvimento na vida da empresa/instituto de investigação: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A qualidade dos materiais de ensino utilizados: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A inserção no local de trabalho e nas relações interpessoais: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente  
A compreensão das comunicações: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A autonomia e responsabilidade ao realizar o trabalho: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A pontualidade e respeito dos horários de trabalho: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
O nível de autonomia na realização do trabalho: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A abertura a reconhecer erros e a corrigi-los: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A tendência em terminar as atividades em conformidade com o tempo atribuído: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A colaboração e disponibilidade para ajudar outros: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A abertura para enfrentar novos problemas e tarefas: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A capacidade para gerar soluções criativas: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

2. Está satisfeito com a experiência até agora? 
 SIM 
 NÃO  

Explique brevemente porquê: 
 
 

3. Quais são os benefícios que está a absorver desta experiência?  
 (Pode indicar uma ou mais respostas) 

 Aprender conteúdos e competências 
 Uma oportunidade para me pôr à prova 
 Conhecer o mundo do trabalho de perto 
 Tornar-me mais responsável, melhoria pessoal 
 Diversão 
 Aumentar as possibilidades de entrar no mundo do trabalho 
 Comparar as minhas opiniões e experiências com outras pessoas 
 Outro (descreva)_________ 
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4. Está a participar de forma ativa? 
□ muito □ bastante □ pouco □ nada 

 
4.1. Se a resposta foi “pouco” ou “nada”, o que poderia ser feito, na sua opinião, para obter 

um nível de participação mais elevado? 
 
 
 
 

5. Já se deparou com alguma dificuldade até agora? 
□ muitas □ bastantes □ poucas □ nenhumas 

5.1. Descreva  
_____________________________________________________ 

6. Foi incentivado a interagir com o território, com outros contextos e países, com diversos intervenientes 
sociais, com possíveis utilizadores? 

 

 SIM 
 NÃO  

 
6.1. Descreva brevemente: 
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INSTRUMENTOS E RECURSOS: 

QUESTIONÁRIOS POSTERIORES (A3) 
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A.3.1 Questionário posterior para alunos 
 

1. Para cada afirmação, avalie, em geral, a sua experiência na formação em alternância: 
 

A atenção lhe dedicada pelo tutor interno da formação: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A atenção lhe dedicada pelo tutor externo da formação: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
As suas oportunidades de participação e envolvimento na vida da empresa/instituto de investigação: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A qualidade dos materiais de ensino utilizados: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A inserção no local de trabalho e nas relações interpessoais: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A compreensão das comunicações: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Responsabilidade ao realizar o trabalho: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A pontualidade e respeito dos horários de trabalho: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
O nível de autonomia na realização do trabalho: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A abertura a reconhecer erros e a corrigi-los: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A tendência em terminar as atividades em conformidade com o tempo atribuído: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A colaboração e disponibilidade para ajudar outros: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A abertura para enfrentar novos problemas e tarefas: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A capacidade para gerar soluções criativas: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

2. Está satisfeito com a experiência até agora? 
 SIM 
 NÃO  

Explique brevemente porquê: 
 
 
 
3. A experiência prática foi: 

□ Muito significativa □ Significativa □ Pouco significativa □ Insignificativa 
 
 

4. O resultado da sua experiência prática foi: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

5. Pensa que o período de formação em alternância deveria ser mais longo? 
 SIM 
 NÃO 

 
 

6. Em relação aos aspetos seguintes, quais são as suas impressões? 
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FASES 
 

ASSUNTOS 

(apresentados e 
discutidos) 

competências/conhecim
entos 
adquiridos 

Duração 
 

Observações 

Exploratório 

(Análise dos 

problemas, discussão 

com os especialistas 

sobre o tema, 

identificação da ideia, 

etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 
 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 
 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Realização 
(definir e realizar o 
produto, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Avaliação 

(Ideia, projeto e 

avaliação do produto) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

 
7. Quais são os benefícios que está a absorver desta experiência?  

(Pode indicar uma ou mais respostas) 
 Aprender conteúdos e competências 
 Uma oportunidade para me pôr à prova 
 Conhecer o mundo do trabalho de perto 
 Tornar-me mais responsável, melhoria pessoal 
 Diversão 
 Aumentar as possibilidades de entrar no mundo do trabalho 
 Comparar as minhas opiniões e experiências com outras pessoas 
 Outro (descreva)_____________________ 

 
8. A sua experiência na formação em alternância foi interessante? 

□ muito □ bastante □ pouco □ nada 
 
9. Está a participar de forma ativa? 

□ muito □ bastante □ pouco □ nada 
 
9.1. Se a resposta foi “pouco” ou “nada”, o que poderia ser feito, na sua opinião, para obter um nível 

de participação mais elevado? 
 

 
 
 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/issues
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10. Já se deparou com alguma dificuldade até agora? 
□ muitas □ bastantes □ poucas □ nenhumas 

Descreva______________________ 

11. Relativamente às tarefas atribuídas, indique o nível de dificuldade:  
□ Elevado □ Intermédio □ Reduzido □ Nenhum 
 

12. Indique a sua satisfação global com esta experiência: 
□ Elevada □ Intermédia □ Reduzida □ Nenhuma 
 

13. Está satisfeito com a imagem que transmitiu aos outros?  
□ muito □ bastante □ pouco □ nada 
 

14. Em que área/sector adquiriu experiência prática? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

15. Descreva, brevemente e por ordem de importância, as principais atividades que realizou durante a 
experiência: 

a) .…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

c) …………………………………………………………………………………………………………………………................ 

d) …………………………………………………………………………………………………………………………................  
 

 

16. Acredita que, na sequência da experiência de formação em alternância, as suas capacidades 
criativas e de inovação sofreram: 
 Melhorias significativas 
 Algumas melhorias  
 Melhorias  
 Permaneceram iguais 

 
 

17. Acredita que, na sequência da experiência de formação em alternância, as suas capacidades de 
cooperação e de se comparar com outros em atividades de grupo sofreram: 
 Melhorias significativas 
 Algumas melhorias  
  Melhorias  
  Permaneceram iguais 

 
 
 

18. Acredita que, na sequência da experiência de formação em alternância, as suas capacidades 
técnico-profissionais sofreram: 
 Melhorias significativas 
 Algumas melhorias  
  Melhorias  
  Permaneceram iguais 
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19. Acredita que, na sequência da experiência de formação em alternância, as suas capacidades 
linguísticas sofreram: 
 Melhorias significativas 
 Algumas melhorias  
 Melhorias  
 Permaneceram iguais 

 

20. Acredita que, na sequência da experiência de formação em alternância, as suas capacidades 
informáticas sofreram: 
 Melhorias significativas   
 Algumas melhorias  
  Melhorias  
  Permaneceram iguais 

 

21. Foi incentivado a interagir com o território, com outros contextos e países, com diversos 

intervenientes sociais, com possíveis utilizadores? 

 SIM 
 NÃO 

 

21.1. Se SIM, descreva como. 

 
 
 
22.  O que pensa sobre a escolha do objeto da formação em alternância? 

 Muito interessante 
 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 
23. Ocorreram acontecimentos inesperados após o percurso de formação em alternância ou 

durante a experiência? 

 SIM 
 NÃO   

 

23.1. Se SIM, quais? 

 
 
24. Repetiria esta experiência? 

 SIM 
 NÃO 

 

25. Recomendaria esta experiência a um amigo? 

 SIM 
 NÃO 
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26. Faça um comentário breve sobre a sua experiência: 
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A.3.2 Questionário posterior para tutores internos 
(Professores) 

(Para obter mais informações sobre os conteúdos e terminologia, consulte o glossário no final do 
questionário). 

 
ALUNO: ............................................................................... 
TURMA: ............................................................................... 

 

 Questões para uma avaliação global do percurso de formação em alternância dos alunos. 

 
1. Para cada afirmação, avalie a sua experiência na formação em alternância: 

A escolha do tutor interno da formação foi 
□ Muito difícil □ Difícil □ Normal □ Insignificante 
Os tutores externos da formação foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A sua interação com os tutores externos da formação foi 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A qualidade dos materiais do tutor da formação era  
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
O que pensa sobre a escolha do objeto da formação em alternância? 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
As suas oportunidades de participação e envolvimento na experiência foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os alunos estavam motivados 
□ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os projetos realizados pelos alunos na experiência de formação em alternância foram 
 □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os resultados alcançados pelos alunos na experiência de formação em alternância foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

2. Como avalia a interação efetuada com as empresas/institutos de investigação? 
 Muito positiva 
 Positiva 
 Pouco positiva 
 Nada positiva 

 
3. A participação e o envolvimento das empresas e institutos de investigação na fase de conceção 

da formação em alternância foram: 
 Muito significativos 
 Significativos 
 Pouco significativos 
 Insignificativos 

 
4. Qual foi o impacto na escola da experiência de formação em alternância para as seguintes 

dimensões: 
 

Melhoria do ambiente interno □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 
Insuficiente 
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Melhoria das competências □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 

Insuficiente  

Melhoria das relações com as partes interessadas □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 

Insuficiente  

Capacidade de crescimento dos alunos □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 
Insuficiente 

Incremento do nível interno de inovação □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 
Insuficiente  

Crescimento pessoal e social dos alunos □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 
Insuficiente  

Capacidade da escola de se abrir ao território 

envolvente 

□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 
Insuficiente  

Outro (descreva) _____________ □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ 
Insuficiente 

 
 

 Questões para a avaliação individual do percurso de formação em alternância dos alunos. 
 

5. Com referência à sua experiência na formação em alternância, quais são as suas impressões 
acerca das seguintes fases? 

 

FASES 
 

ASSUNTOS 

(apresentados e 
discutidos) 

competências/conhecim
entos 
adquiridos 

Duração 
 

Observações 

Exploratório 

(Análise dos 

problemas, 

discussão com os 

especialistas 

sobre o tema, 

identificação da 

ideia, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 
 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 
 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Realização 

(definir e realizar 

o produto, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Avaliação 

(Ideia, projeto e 

avaliação do 

produto) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

 

Como 

melhoraria esta 

fase? 
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6. Que sugestões daria para melhorar esta experiência? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
7. Como avaliar o trabalho realizado pelo Living Lab do professor relativamente a: 
 

DIMENSÕES CLASSIFICAÇÃO 
Qualidade das ideias □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente  

Inovação das ideias □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente  

Desenvolvimento do aluno (competências 

interpessoais) 

□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente  

Capacidade de interação da escola com as 

partes interessadas 

□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente  

Outro (descreva) _____________  

 
 
8. Ocorreram acontecimentos inesperados após o percurso de formação em alternância ou 

durante a experiência? 
 SIM 
 NÃO 

 
9. Se sim, o quê? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Glossário 

19. Técnicas e profissionais: identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e do cenário de 
referência. Estas competências serão geralmente articuladas em duas categorias principais: área cultural e 
áreas organizacional e operacional 

(Exemplos de competências técnicas e profissionais: capacidade de identificar características estruturais e 
funcionais de uma empresa; capacidade para agir autonomamente num ambiente de trabalho concreto; 
capacidade para desenvolver aplicações informáticas; capacidade para criar sítios web; capacidade para 
comunicar inovações técnicas com o público; capacidade para elaborar uma campanha de informação para a 
comunidade local; capacidade para conceber e diferenciar estratégias de marketing de produto). 

20. Linguísticas: Capacidade de compreender e comunicar (escutar e processar) oralmente e através de textos 
de média/elevada complexidade. 

21. Informática: Conhecer e utilizar os principais sistemas operativos e apoio tecnológico. 

22. Cidadania. Aprender a aprender: Ser capaz de aceder, obter, processar e assimilar novos conhecimentos e 
competências. Isto requer uma gestão eficiente da aprendizagem, carreira e padrões de trabalho e, em 
particular, a capacidade de perseverar na aprendizagem, concentrar-se durante períodos prolongados e refletir 
criticamente no propósito e nos objetivos da aprendizagem. Espera-se que um indivíduo seja capaz de dedicar 
tempo a aprender de maneira autónoma e com autodisciplina, mas também de aprender trabalhando em 
equipa, tirando partido das vantagens de trabalhar com um grupo heterogéneo e de partilhar em grupo os 
conhecimentos adquiridos. Os indivíduos devem ser capazes de organizar a própria aprendizagem, avaliar o 
seu trabalho e procurar aconselhamento, informação e apoio sempre que necessário. Uma atitude positiva 
inclui a motivação e a confiança em perseverar e ter sucesso na aprendizagem ao longo da vida. Uma atitude 
aberta à resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo 
de lidar com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores 
e a curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos 
variados são elementos essenciais de uma atitude positiva. Sentido de iniciativa e empreendedorismo: 
“Gestão proactiva de projetos (que envolvem capacidades de planeamento, organização, gestão, liderança e 
delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e registo), representação e negociação eficazes e a 
capacidade de trabalhar individualmente e em equipa. É essencial ter o discernimento para identificar em si 
mesmo pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar e assumir riscos quando tal se justifique. Uma atitude 
empreendedora caracteriza-se pela capacidade de iniciativa, dinamismo, independência e inovação na vida 
privada e social, bem como no trabalho. Inclui também a motivação e determinação para cumprir 
objetivos,sejam eles metas pessoais ou objetivos partilhados com outros, inclusive no trabalho”. Sociais: 
“Comunicar de maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, de expressar e entender 
pontos de vista diferentes, de negociar inspirando confiança e de suscitar empatia. Os indivíduos deverão saber 
lidar com o stress e a frustração, exprimindo este sentimento de uma maneira construtiva, devendo além disso 
ser capazes de distinguir entre a esfera pessoal e a esfera profissional”. Cívicas: “Capacidade de se relacionar 
efetivamente com os outros no domínio público e de demonstrar solidariedade e interesse em resolver 
problemas que afetam a comunidade local ou alargada. Implica uma reflexão crítica e criativa e uma 
participação construtiva em atividades da comunidade ou de proximidade, assim como no processo de decisão 
a todos os níveis, desde o nível local e nacional até ao europeu, nomeadamente através do voto, manifestando 
um sentimento de pertença a uma localidade, a um país, à União Europeia ou à Europa em geral e ao mundo, 
e o desejo de participar na tomada de decisões democráticas a todos os níveis. Tal pressupõe além disso que 
se deem provas de sentido das responsabilidades, e que se manifeste compreensão e respeito pelos valores 
comuns necessários para assegurar a coesão da comunidade, tal como o respeito pelos princípios 
democráticos. Uma participação construtiva pressupõe ainda o empenho em atividades cívicas, o apoio à 
diversidade e à coesão sociais e ao desenvolvimento sustentável, e a propensão para respeitar os valores e a 
vida privada dos outros”. Atitude de assunção de riscos para resolver problemas: “Uma atitude aberta à 
resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar 
com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a 
curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados 
são elementos essenciais de uma atitude positiva.” Cooperação e participação: identificar e empregar as 
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ferramentas de trabalho em equipa mais adequadas para intervir em contextos organizacionais e profissionais. 
Atuar de forma autónoma e responsável. Identificar ligações e relações. Adquirir e interpretar informação. 
 

23. Criatividade e inovação. Dimensão cognitiva: procura e utilização dos conhecimentos e experiências 
conforme as finalidades; capacidade de relacionar ideias; conceber visões sistemáticas e dinâmicas; fluidez de 
raciocínio; propensão para o raciocínio divergente Dimensão operacional: capacidade de refletir no processo; 
de elaborar propostas originais com relação aos materiais/objetos/condições disponíveis; capacidade de jogar 
com as possibilidades; capacidade de redirecionar a ação ou o projeto face imprevistos. Dimensão interacional: 
capacidade de representar e comunicar ideias/projetos originas; disponibilidade para compreender o valor de 
pontos de vista/propostas alternativas; capacidade de reelaborar propostas/ferramentas/procedimentos 
relativamente a novos parceiros. Dimensão pessoal: aptidão para motivação; demonstrar resistência à 
conclusão prematura de projetos; tolerância de incertezas. 
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A.3.3 Questionário posterior para tutores externos 
(Empresas) 

(Para obter mais informações sobre os conteúdos e terminologia, consulte o glossário no final do 
questionário). 

 

 Questões para uma avaliação global do percurso de formação em alternância dos alunos. 

 
I. Período da formação em alternância: DE.............. A................ 

II. Período de participação: DE.............. A................ 
III. Fases da formação em alternância: 

□ Exploratório□  Realização□  Avaliação 

 
1. Para cada afirmação, avalie a sua experiência na formação em alternância: 

Os tutores internos da formação foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A sua interação os tutores internos da formação foi 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A sua interação os tutores internos da formação do mundo da investigação foi 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
As suas oportunidades de participação e envolvimento na experiência foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
O que pensa sobre a escolha do objeto da formação em alternância? 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os projetos realizados pelos alunos na experiência de formação em alternância foram 
 □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os resultados alcançados pelos alunos na experiência de formação em alternância foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

2. De que forma é que o contexto escolar facilitou o processo de aprendizagem dos alunos? 
 (1 = irrelevante; 2 = suficientemente importante; 3 = importante)      
     

Empenho 1 2 3 

Preparação específica 1 2 3 

Adequação ao ambiente de trabalho 1 2 3 

Autonomia/espírito de iniciativa 1 2 3 

Capacidade de aprender 1 2 3 

Competências interpessoais 1 2 3 

Criatividade e capacidade de inovar 1 2 3 

 
3. A empresa deparou-se com algum problema durante o período da formação em alternância? 

 SIM 
 NÃO 

 
5,1. Se sim, indique quais 
 

1 O tipo de alunos na formação em alternância  

2 A cooperação entre os professores  

3 Organização da presença dos alunos  

4 Organizar as atividades do tutor da formação  

5 Realização das atividades da formação  

6 Outra (descreva)                  
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4. Com referência às seguintes competências, quais são os pontos fortes e pontos fracos 

detetados nos alunos? 
 

PONTOS FRACOS 
 

Competências 

FREQUÊNCIA PONTOS FORTES 
 
Competências 

FREQUÊNCIA DESCRIÇÃO 

Técnicas e 
profissionais 22 

 sempre 
 frequente

mente 
 ocasional

mente 
 nunca 

 

Técnicas e profissionais 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área “Profissionais e 
técnicas”? 
 

 

 

 

Linguísticas 23 

 sempre 
 frequente

mente 
 ocasional

mente 
 nunca 

 

Linguísticas 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas 
área “Linguística”? 
 

 

 

 

Informática24 

 sempre 
 frequente

mente 
 ocasional

mente 
 nunca 

 

Informática 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas 
área “Informática”? 
 

 

 

 

Cidadania25 

 sempre 
 frequente

mente 
 ocasional

mente 
 nunca 

 

Cidadania 

 
 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área “Cidadania 
(sociais e cívicas)”? 
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Criatividade e 
inovação 26 

 sempre 
 frequente

mente 
 ocasional

mente 
 nunca 

Criatividade e 
inovação 

 sempre 
 frequentem

ente 
 ocasionalm

ente 
 nunca 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área “criatividade de 
inovação”? 
 

 

 

 
 
 
 

5. Indique a sua satisfação com os seguintes elementos comportamentais e cognitivos dos 
alunos:  

 

Pontualidade 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Sentido de responsabilidade 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Iniciativa 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Sociabilização/relação com os colegas e 
superiores 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de trabalhar em grupo 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Disponibilidade de escutar e aprender 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Motivação 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Compreensão das atividades da área em 
que estão inseridos 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de analisar e sentido crítico 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de sintetizar 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de decisão e iniciativa 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Interesse/curiosidade pelas atividades 
realizadas 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Disponibilidade para mudar de ideias 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Autonomia na realização das tarefas 
atribuídas 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Nível geral de aprendizagem atingido 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  
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Criatividade e inovação 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  
 

6. Ficou satisfeito com a experiência? 
 SIM 
 NÃO 

 
7. A experiência prática realizada pelos alunos foi: 

 Muito significativa 
 Significativa 
 Pouco significativa 
 Nada significativa 

8. O resultado da experiência prática dos alunos foi: 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

9. Pensa que o período de formação em alternância deveria ser mais longo? 
 SIM 
 NÃO 

 
10. Com referência à sua experiência na formação em alternância, quais são as suas impressões acerca das 

seguintes fases? 

 

FASES 
 

ASSUNTOS 

(apresentados e 
discutidos) 

competências/conhecim
entos 
adquiridos 

Duração 
 

Observações 

Exploratório 

(Análise dos 

problemas, 

discussão com os 

especialistas 

sobre o tema, 

identificação da 

ideia, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 
 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 
 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Realização 

(definir e realizar 

o produto, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Avaliação 

(Ideia, projeto e 

avaliação do 

produto) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

 
11. Que sugestões daria para melhorar esta experiência? 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/issues
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Indique a função e o nome de quem compilou o questionário. 
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Glossário 
24. Técnicas e profissionais: identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e do cenário de 
referência. Estas competências serão geralmente articuladas em duas categorias principais: área cultural e 
áreas organizacional e operacional 

(Exemplos de competências técnicas e profissionais: capacidade de identificar características estruturais e 
funcionais de uma empresa; capacidade para agir autonomamente num ambiente de trabalho concreto; 
capacidade para desenvolver aplicações informáticas; capacidade para criar sítios web; capacidade para 
comunicar inovações técnicas com o público; capacidade para elaborar uma campanha de informação para a 
comunidade local; capacidade para conceber e diferenciar estratégias de marketing de produto). 

25. Linguísticas: Capacidade de compreender e comunicar (escutar e processar) oralmente e através de textos 
de média/elevada complexidade. 

26. Informática: conhecer e utilizar os principais sistemas operativos e apoio tecnológico. 

27. Cidadania. Aprender a aprender: Ser capaz de aceder, obter, processar e assimilar novos conhecimentos e 
competências. Isto requer uma gestão eficiente da aprendizagem, carreira e padrões de trabalho e, em 
particular, a capacidade de perseverar na aprendizagem, concentrar-se durante períodos prolongados e refletir 
criticamente no propósito e nos objetivos da aprendizagem. Espera-se que um indivíduo seja capaz de dedicar 
tempo a aprender de maneira autónoma e com autodisciplina, mas também de aprender trabalhando em 
equipa, tirando partido das vantagens de trabalhar com um grupo heterogéneo e de partilhar em grupo os 
conhecimentos adquiridos. Os indivíduos devem ser capazes de organizar a própria aprendizagem, avaliar o 
seu trabalho e procurar aconselhamento, informação e apoio sempre que necessário. Uma atitude positiva 
inclui a motivação e a confiança em perseverar e ter sucesso na aprendizagem ao longo da vida. Uma atitude 
aberta à resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo 
de lidar com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores 
e a curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos 
variados são elementos essenciais de uma atitude positiva. Sentido de iniciativa e empreendedorismo: 
“Gestão proactiva de projetos (que envolvem capacidades de planeamento, organização, gestão, liderança e 
delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e registo), representação e negociação eficazes e a 
capacidade de trabalhar individualmente e em equipa. É essencial ter o discernimento para identificar em si 
mesmo pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar e assumir riscos quando tal se justifique. Uma atitude 
empreendedora caracteriza-se pela capacidade de iniciativa, dinamismo, independência e inovação na vida 
privada e social, bem como no trabalho. Inclui também a motivação e determinação para cumprir 
objetivos,sejam eles metas pessoais ou objetivos partilhados com outros, inclusive no trabalho”. Sociais: 
“Comunicar de maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, de expressar e entender 
pontos de vista diferentes, de negociar inspirando confiança e de suscitar empatia. Os indivíduos deverão saber 
lidar com o stress e a frustração, exprimindo este sentimento de uma maneira construtiva, devendo além disso 
ser capazes de distinguir entre a esfera pessoal e a esfera profissional”. Cívicas: “Capacidade de se relacionar 
efetivamente com os outros no domínio público e de demonstrar solidariedade e interesse em resolver 
problemas que afetam a comunidade local ou alargada. Implica uma reflexão crítica e criativa e uma 
participação construtiva em atividades da comunidade ou de proximidade, assim como no processo de decisão 
a todos os níveis, desde o nível local e nacional até ao europeu, nomeadamente através do voto, manifestando 
um sentimento de pertença a uma localidade, a um país, à União Europeia ou à Europa em geral e ao mundo, 
e o desejo de participar na tomada de decisões democráticas a todos os níveis. Tal pressupõe além disso que 
se deem provas de sentido das responsabilidades, e que se manifeste compreensão e respeito pelos valores 
comuns necessários para assegurar a coesão da comunidade, tal como o respeito pelos princípios 
democráticos. Uma participação construtiva pressupõe ainda o empenho em atividades cívicas, o apoio à 
diversidade e à coesão sociais e ao desenvolvimento sustentável, e a propensão para respeitar os valores e a 
vida privada dos outros”. Atitude de assunção de riscos para resolver problemas: “Uma atitude aberta à 
resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar 
com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a 
curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados 
são elementos essenciais de uma atitude positiva.” Cooperação e participação: identificar e empregar as 
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ferramentas de trabalho em equipa mais adequadas para intervir em contextos organizacionais e profissionais. 
Atuar de forma autónoma e responsável. Identificar ligações e relações. Adquirir e interpretar informação. 
 

 

28. Criatividade e inovação. Dimensão cognitiva: procura e utilização dos conhecimentos e experiências 
conforme as finalidades; capacidade de relacionar ideias; conceber visões sistemáticas e dinâmicas; fluidez de 
raciocínio; propensão para o raciocínio divergente Dimensão operacional: capacidade de refletir no processo; 
de elaborar propostas originais com relação aos materiais/objetos/condições disponíveis; capacidade de jogar 
com as possibilidades; capacidade de redirecionar a ação ou o projeto face imprevistos. Dimensão interacional: 
capacidade de representar e comunicar ideias/projetos originas; disponibilidade para compreender o valor de 
pontos de vista/propostas alternativas; capacidade de reelaborar propostas/ferramentas/procedimentos 
relativamente a novos parceiros. Dimensão pessoal: aptidão para motivação; demonstrar resistência à 
conclusão prematura de projetos; tolerância de incertezas. 
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A.3.4 Questionário posterior para tutores externos  

(Institutos de investigação) 
((Para obter mais informações sobre os conteúdos e terminologia, consulte o glossário no final do 
questionário). 

 Questões para uma avaliação global do percurso de formação em alternância dos alunos. 

 
I. Período da formação em alternância: DE.............. A................ 

II. Período de participação: DE.............. A................ 
III. Fases da formação em alternância: 

□ Exploratório□  Realização□  Avaliação 

 
1. Para cada afirmação, avalie a sua experiência na formação em alternância: 

Os tutores internos da formação foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A sua interação os tutores internos da formação foi 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
A sua interação os tutores internos da formação do mundo da investigação foi 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
As suas oportunidades de participação e envolvimento na experiência foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
O que pensa sobre a escolha do objeto da formação em alternância? 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os projetos realizados pelos alunos na experiência de formação em alternância foram 
 □ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
Os resultados alcançados pelos alunos na experiência de formação em alternância foram 
□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 

 
2. De que forma é que o contexto escolar facilitou o processo de aprendizagem dos alunos? 

 (1 = irrelevante; 2 = suficientemente importante; 3 = importante) 
           

1 Empenho 1 2 3 

2 Preparação específica 1 2 3 

3 Adequação ao ambiente de trabalho 1 2 3 

4 Autonomia/espírito de iniciativa 1 2 3 

5 Capacidade de aprender 1 2 3 

6 Competências interpessoais 1 2 3 

7 Criatividade e capacidade de inovar 1 2 3 

 
3. O instituto de investigação deparou-se com algum problema durante o período da formação em 

alternância? 
 SIM 
 NÃO 

 
3.1. Se sim, indique quais 

 
O tipo de alunos na formação em alternância  

A cooperação entre os professores  

Organização da presença dos alunos  

Organizar as atividades do tutor da formação  

Realização das atividades da formação  
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Outra (descreva)                     

 
4. Com referência às seguintes competências, quais são os pontos fortes e pontos fracos detetados nos 

alunos? 
 

PONTOS FRACOS 
 
Competências 

FREQUÊNCIA PONTOS FORTES 
 
Competências 

FREQUÊNCIA DESCRIÇÃO 

Técnicas e 
profissionais 27 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Técnicas e 
profissionais 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área “Profissionais e 
técnicas”? 
______________ 
 

Linguísticas 28 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Linguísticas 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas 
área “Linguística”? 
 

___________________ 
___________________ 

Informática29 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Informática 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

 Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área  
 “Informática” 

 
 

 

Cidadania30 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Cidadania  

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área “Cidadania”? 

 

 

 

Criatividade e 
inovação 31 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Criatividade e 
inovação 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Quais são as 
competências 
concretas exigidas na 
área “criatividade de 
inovação”? 
______________ 
______________ 
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Outro (descreva) 
______________ 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

Outro (descreva) 
______________ 

 sempre 
 frequentemente 
 ocasionalmente 
 nunca 

 

5. Indique a sua satisfação com os seguintes elementos comportamentais e cognitivos dos alunos: 
 

Pontualidade 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Sentido de responsabilidade 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Iniciativa 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Sociabilização/relação com os colegas e 
superiores 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de trabalhar em grupo 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Disponibilidade de escutar e aprender 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Motivação 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Compreensão das atividades da área em que 
estão inseridos 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de analisar e sentido crítico 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de sintetizar 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Capacidade de decisão e iniciativa 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Interesse/curiosidade pelas atividades 
realizadas 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Disponibilidade para mudar de ideias 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Autonomia na realização das tarefas 
atribuídas 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Nível geral de aprendizagem atingido 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Emergência de possíveis considerações em 
alguns aspetos 

Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  

Criatividade e inovação 
Não satisfaz  Satisfaz pouco Satisfaz bem  Satisfaz 

plenamente  
 

6. Ficou satisfeito com a experiência? 

 SIM 
 NÃO 

 



 

65  

7. A experiência prática realizada pelos alunos foi: 

 Muito significativa 
 Significativa 
 Pouco significativa 
 Nada significativa 

 
8. O resultado da experiência prática dos alunos foi: 

□ Muito bom □ Bom □ Suficiente □ Insuficiente 
 

9. Pensa que o período de formação em alternância deveria ser mais longo? 
 SIM 
 NÃO 

 
10. Com referência à sua experiência na formação em alternância, quais são as suas impressões acerca das 

seguintes fases? 

 

FASES 
 

ASSUNTOS 

(apresentados e 
discutidos) 

competências/conhecim
entos 
adquiridos 

Duração 
 

Observações 

Exploratório 

(Análise dos 

problemas, 

discussão com os 

especialistas sobre 

o tema, 

identificação da 

ideia, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 
 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 
 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Realização 

(definir e realizar o 

produto, etc.) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

Avaliação 

(Ideia, projeto e 

avaliação do 

produto) 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

 Muito 
interessante 

 Interessante 
 Desinteressante 
 Insignificante 

 

❑ Demasiado 
longa 

❑ Adequada 

❑ Demasiado 
curta 

 

Como 

melhoraria esta 

fase? 

 

 

 

 

11. Que sugestões daria para melhorar esta experiência? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Indique a função e o nome de quem compilou o questionário. 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/issues
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Glossário 
29. Técnicas e profissionais: identificáveis a partir do projeto de formação em alternância e do cenário de 
referência. Estas competências serão geralmente articuladas em duas categorias principais: área cultural e 
áreas organizacional e operacional 

(Exemplos de competências técnicas e profissionais: capacidade de identificar características estruturais e 
funcionais de uma empresa; capacidade para agir autonomamente num ambiente de trabalho concreto; 
capacidade para desenvolver aplicações informáticas; capacidade para criar sítios web; capacidade para 
comunicar inovações técnicas com o público; capacidade para elaborar uma campanha de informação para a 
comunidade local; capacidade para conceber e diferenciar estratégias de marketing de produto). 

30. Linguísticas: Capacidade de compreender e comunicar (escutar e processar) oralmente e através de textos 
de média/elevada complexidade. 

31. Informática: Conhecer e utilizar os principais sistemas operativos e apoio tecnológico. 

32. Cidadania. Aprender a aprender: Ser capaz de aceder, obter, processar e assimilar novos conhecimentos e 
competências. Isto requer uma gestão eficiente da aprendizagem, carreira e padrões de trabalho e, em 
particular, a capacidade de perseverar na aprendizagem, concentrar-se durante períodos prolongados e refletir 
criticamente no propósito e nos objetivos da aprendizagem. Espera-se que um indivíduo seja capaz de dedicar 
tempo a aprender de maneira autónoma e com autodisciplina, mas também de aprender trabalhando em 
equipa, tirando partido das vantagens de trabalhar com um grupo heterogéneo e de partilhar em grupo os 
conhecimentos adquiridos. Os indivíduos devem ser capazes de organizar a própria aprendizagem, avaliar o 
seu trabalho e procurar aconselhamento, informação e apoio sempre que necessário. Uma atitude positiva 
inclui a motivação e a confiança em perseverar e ter sucesso na aprendizagem ao longo da vida. Uma atitude 
aberta à resolução de problemas favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo 
de lidar com obstáculos e de mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores 
e a curiosidade em procurar oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos 
variados são elementos essenciais de uma atitude positiva. Sentido de iniciativa e empreendedorismo: 
“Gestão proactiva de projetos (que envolvem capacidades de planeamento, organização, gestão, liderança e 
delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e registo), representação e negociação eficazes e a 
capacidade de trabalhar individualmente e em equipa. É essencial ter o discernimento para identificar em si 
mesmo pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar e assumir riscos quando tal se justifique. Uma atitude 
empreendedora caracteriza-se pela capacidade de iniciativa, dinamismo, independência e inovação na vida 
privada e social, bem como no trabalho. Inclui também a motivação e determinação para cumprir objetivos, 
sejam eles metas pessoais ou objetivos partilhados com outros, inclusive no trabalho”. Sociais: “Comunicar de 
maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, de expressar e entender pontos de vista 
diferentes, de negociar inspirando confiança e de suscitar empatia. Os indivíduos deverão saber lidar com o 
stress e a frustração, exprimindo este sentimento de uma maneira construtiva, devendo além disso ser capazes 
de distinguir entre a esfera pessoal e a esfera profissional”. Cívicas: “Capacidade de se relacionar efetivamente 
com os outros no domínio público e de demonstrar solidariedade e interesse em resolver problemas que 
afetam a comunidade local ou alargada. Implica uma reflexão crítica e criativa e uma participação construtiva 
em atividades da comunidade ou de proximidade, assim como no processo de decisão a todos os níveis, desde 
o nível local e nacional até ao europeu, nomeadamente através do voto, manifestando um sentimento de 
pertença a uma localidade, a um país, à União Europeia ou à Europa em geral e ao mundo, e o desejo de 
participar na tomada de decisões democráticas a todos os níveis. Tal pressupõe além disso que se deem provas 
de sentido das responsabilidades, e que se manifeste compreensão e respeito pelos valores comuns 
necessários para assegurar a coesão da comunidade, tal como o respeito pelos princípios democráticos. Uma 
participação construtiva pressupõe ainda o empenho em atividades cívicas, o apoio à diversidade e à coesão 
sociais e ao desenvolvimento sustentável, e a propensão para respeitar os valores e a vida privada dos outros”. 
Atitude de assunção de riscos para resolver problemas: “Uma atitude aberta à resolução de problemas 
favorece não só o processo de aprendizagem como a capacidade do indivíduo de lidar com obstáculos e de 
mudar. A vontade de aplicar experiências de vida e de aprendizagens anteriores e a curiosidade em procurar 
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oportunidades de aprender e aplicar os novos conhecimentos em contextos variados são elementos essenciais 
de uma atitude positiva.” Cooperação e participação: identificar e empregar as ferramentas de trabalho em 
equipa mais adequadas para intervir em contextos organizacionais e profissionais. Atuar de forma autónoma 
e responsável. Identificar ligações e relações. Adquirir e interpretar informação. 
 

 

33. Criatividade e inovação. Dimensão cognitiva: procura e utilização dos conhecimentos e experiências 
conforme as finalidades; capacidade de relacionar ideias; conceber visões sistemáticas e dinâmicas; fluidez de 
raciocínio; propensão para o raciocínio divergente Dimensão operacional: capacidade de refletir no processo; 
de elaborar propostas originais com relação aos materiais/objetos/condições disponíveis; capacidade de jogar 
com as possibilidades; capacidade de redirecionar a ação ou o projeto face imprevistos. Dimensão interacional: 
capacidade de representar e comunicar ideias/projetos originas; disponibilidade para compreender o valor de 
pontos de vista/propostas alternativas; capacidade de reelaborar propostas/ferramentas/procedimentos 
relativamente a novos parceiros. Dimensão pessoal: aptidão para motivação; demonstrar resistência à 
conclusão prematura de projetos; tolerância de incertezas. 
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A.3.5. Questionário posterior para famílias 

 
I. Escola: _________________________ 

II. Turma do aluno ________________________ 
 

1. O seu filho/a ficou satisfeito com a experiência de formação em alternância? 
 SIM 
 NÃO 
 

2. O que pensa acerca do valor da formação em alternância? 
 Uma oportunidade de trabalho  
 Uma oportunidade de formação e crescimento pessoal  
 A escola em moldes tradicionais é suficiente  
 Outro (descreva) ______________ 

 
3. O seu filho/a deparou-se com dificuldades na experiência de formação em alternância? 

 SIM 
 NÃO 

 
3.1. Se sim, que tipo de dificuldades? 

 Organizacionais 
  Nas atividades realizadas 
  Nos horários 
  Na relação com o ambiente 
  Outra 

 
4. Considera que esta experiência foi uma oportunidade de aprendizagem significativa? 

 SIM 
 NÃO 

 
5. Crê que as empresas e instituições estão ativamente envolvidas no planeamento das intervenções do 

seu filho/a na formação em alternância?  
 SIM 
 NÃO 

 
6. Já teve oportunidade de refletir sobre a experiência com o seu filho/a? 

 SIM 
 NÃO 

 
7. Considera que a formação em alternância foi útil para desenvolver competências no seu filho/a? 

 SIM 
 NÃO 

 
8. Na sua opinião, a escola beneficia da experiência de formação em alternância? 

 SIM 
 NÃO 

 

9. Recomendaria esta experiência a um amigo? 
 SIM 
 NÃO 
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10. Que sugestões daria para melhorar a experiência de formação em alternância? 
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A.3.6. Rubrica para tutores externos (Empresas/Institutos 
de investigação) 

 
INFORMAÇÃO DO ALUNO 
 
NOME  

APELIDO 

CÓDIGO FISCAL: 

ESCOLA: 

TURMA:  

 

Objetivo do projeto de formação: 
__________________________________________________________________ 
 
Metodologias, ferramentas informáticas e sistemas de trabalho utilizados: 

 

 

INFORMAÇÃO DO PROMOTOR  

 Escola 

 Empresa 

 Instituto de Investigação 

 Outras partes interessadas (descreva) _____________ 

 

Código mecânico: 

Diretor da Escola: 
 
FICHA DE DADOS DO PROJETO 

Entidade de acolhimento: 
Morada: 
 
Código fiscal: 
Código do projeto: 
 
Nome: 
Tutor externo de formação (da escola): 

 Empresa 
 Instituto de Investigação 
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Avaliação dos CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS: 

(4 = avançado; 3 = intermédio; 2 = básico; 1 = não alcançado) 
Para: Tutor da formação e todos os outros promotores envolvidos na formação em alternância. 
Avaliação: Estes dados podem ser elaborados pelos professores dos alunos. 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
PROFISSIONAIS 

CLASSIFICAÇÃO ANTES 
DA EXPERIÊNCIA DE 

FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

Identificação de características estruturais e 
funcionais de uma empresa 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Agir autonomamente num ambiente de 
trabalho concreto 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Desenvolvimento de aplicações informáticas e 
sítios web 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Comunicar inovações técnicas com o público 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Conceber e diferenciar estratégias de 
marketing de produto 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 

CLASSIFICAÇÃO ANTES DA 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

Capacidade de diagnóstico 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de relacionamento 

□ avançado  
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de resolução de problemas 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de tomar decisões 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 
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Capacidade de comunicação 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado 
□ intermédio 
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de organizar o trabalho 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico  
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico  
□ não alcançado 

Capacidade de adaptação a diferentes 
ambientes culturais e de trabalho 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de gestão do stress 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Atitude em trabalho de grupo 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Iniciativa 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de flexibilidade 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Capacidade de ter uma visão global 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

 

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO ANTES DA 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

Dimensão cognitiva 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Dimensão operacional 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Dimensão interacional 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Dimensão pessoal 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 
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COMPETÊNCIAS DE CIDADANIA 

CLASSIFICAÇÃO ANTES DA 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

Aprender a aprender 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Sentido de iniciativa e empreendedorismo 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Competências sociais e cívicas 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Demonstração de uma atitude de tomada de 
riscos para resolver problemas 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Cooperação e participação 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Atuar de forma autónoma e responsável 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Identificar ligações e relações 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

Adquirir e interpretar informação 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

□ avançado  
□ intermédio  
□ básico 
□ não alcançado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

75  

Avaliação do TRABALHO REALIZADO E DAS CAPACIDADES ATINGIDAS PELOS ALUNOS 
RELATIVAMENTE A: 
(4 = avançado; 3 = intermédio; 2 = básico; 1 = não alcançado) 
Para: Tutor da formação e todos os outros promotores envolvidos na formação em alternância. 
Avaliação: Estes dados podem ser elaborados pelos professores dos alunos. 

 

DIMENSÕES 

CLASSIFICAÇÃO ANTES 
DA EXPERIÊNCIA DE 

FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 
EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO EM 
ALTERNÂNCIA 

Capacidade de analisar e identificar com 
requisitos 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

Capacidade de conceção em resposta às 
necessidades 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

Qualidade das ideias 
(Consistência interna no que se refere às 

necessidades identificadas e coerência externa 
em relação aos objetivos do projeto) 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

Inovação das ideias 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

Qualidade do resultado final 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

Qualidade do resultado final 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

Capacidade de utilizar ferramentas de 
processamento dos dados (questionários e 

software) 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 

□ avançado  

□ intermédio  

□ básico  

□ não alcançado 



 

Avaliação dos RESULTADOS 
Para: Tutor da formação e todos os outros promotores envolvidos na formação em alternância. 
Avaliação: Estes dados podem ser elaborados pelos professores dos alunos. 

 

INDICADORES 
Pontos de valor 

NÍVEIS 
DE 

CLASSIFI
CAÇÃO 

DIMENSÕES 

CLASSIFIC
AÇÃO 

DA 
TURMA 

Completude, relevância, 
organização 

4 
Os resultados contêm todas as partes e informação 
úteis e relevantes para o desenvolvimento, até os 
provenientes dos professores e do meio envolvente. 

 

3 
Os resultados contêm todas as partes e informação 
úteis e relevantes para o desenvolvimento 

 

2 
Os resultados contêm as partes e informação básicas 
relativas aos resultados 

 

1 
Os resultados contêm falhas sobre a completude e 
relevância, não são orgânicos 

 

 
 

Funcionalidade 
 
 

4 
Os resultados são excelentes do ponto de vista da 
funcionalidade 

 

3 
Os resultados são funcionais com base nos 
parâmetros globais, num nível aceitável 

 

2 A funcionalidade dos resultados é mínima  

1 
Os resultados têm falhas que tornam incerta a 
funcionalidade  

 

Exatidão 

4 
O produto é excelente do ponto de vista de uma 
aplicação correta 

 

3 
O produto foi realizado corretamente de acordo com 
os parâmetros de aceitação 

 

2 
O produto foi suficientemente e corretamente 
manuseado 

 

1 O produto tem falhas em todas as partes  

Prazos 

4 
O período exigido para a entrega do produto cumpre 
com que foi indicado e o aluno utilizou, eficazmente, 
o tempo disponível 

 

3 
O período de desenvolvimento foi ligeiramente maior 
do que o indicado e o aluno utilizou, eficazmente, o 
tempo disponível 

 

2 
O período necessário para a realização foi maior do 
que o indicado e o aluno fez uma utilização dispersa 
do tempo disponível. 

 

1 O aluno não respeitou os termos indicados  
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INDICADORES 
Pontos de valor 

NÍVEIS 
DE 

CLASSIFI
CAÇÃO 

DIMENSÕES 

CLASSIFIC
AÇÃO 
DA 
TURMA 

Rigor  
 

4 
Utilizou as ferramentas e tecnologias com precisão, 
destreza e eficiência. 

 

3 
Utilizou as ferramentas e tecnologias com rigor e 
destreza consideráveis. 

 

2 
Utilizou as ferramentas e tecnologias com o mínimo 
do seu potencial 

 

1 
Utilizou as ferramentas e tecnologias de forma 
totalmente desadequada 

 

Linguagem técnica 

4 
Possui uma linguagem rica e complexa, até na 
utilização de termos profissionais de modo pertinente 

 

3 
A linguagem técnica profissional utilizada é 
satisfatória 

 

2 
Demonstra a posse de um vocabulário técnico 
profissional mínimo do setor 

 

1 
Possui falhas na linguagem técnica profissional do 
setor 

 

 
 
CLASSIFICAÇÃO 
Qualificação de níveis: 
4 = avançado 
3 = intermédio 
2 = básico 
1 = não alcançado 

Classificação da turma 
De 21 a 24: EXCELENTE 
De 16 a 20: BOM  
De 11 a 16: SUFICIENTE 
De 6 a 10: MAU 
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GUIAS DE ENTREVISTA PARA 
EMPRESAS/INSTITUTOS DE INVESTIGAÇÃO E PARA 

ALUNOS (A4) 
 

POR QUÊ A ENTREVISTA? PODERÁ SER UTILIZADA COMO UMA FERRAMENTA ALTERNATIVA PARA 
RETIRAR INFORMAÇÕES QUALITATIVAS. ESTA ABORDAGEM É MAIS DIRETA E CONFIDENCIAL. 
QUEM SÃO OS UTILIZADORES? PODERÃO SER ÚTEIS PARA OS TUTORES INTERNOS 
(PROFESSORES) OU PARA OS OUTROS INTERVENIENTES ENVOLVIDOS NA AVALIAÇÃO DA 
FORMAÇÃO EM ALTERNÂNCIA. 
QUANDO ENTREVISTAR? DURANTE TODAS AS FASES DO PROJETO COM UM INQUÉRITO POR 
AMOSTRAGEM. 
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A.4.1 Guia de entrevista para empresas e institutos 
de investigação 
Apresentação 
 

- Indique os objetivos e propósitos por detrás da entrevista 
 
A entrevista pretende explorar:: 

 Experiências prévias e práticas implementadas pelas empresas/institutos de investigação 
em colaboração com as escolas. 

 Expectativas das empresas quanto aos percursos da formação em alternância, a fim de 
compreender as necessidades específicas e de promover uma “relação eficaz” entre escolas 
e empresas. 

 Sugestões sobre as formas mais eficazes de envolver as empresas em atividades de 
formação em alternância. 

 
Apresentação da pessoa entrevistada (função na empresa) 
 Empresa/instituto de investigação 
 Número de funcionários  
 Área de investigação/setor empresarial 

 
Alvo territorial da intervenção (local, regional, nacional, internacional) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIMENSÕES: 

 
A. Experiências prévias e práticas implementadas pelas empresas/institutos de 

investigação em colaboração com as escolas. 
 

 Nos últimos 3 anos, quantos jovens alunos obtiveram uma experiência de estágio na sua 
empresa/instituto de investigação? Quantos começaram a formação em alternância? 

 Que características tiveram estas experiências (período, métodos, processos)? 

 Quem estava encarregue de fazer o acompanhamento? 

 Que tipo de relações teve a sua empresa/instituto de investigação com o mundo escolar 
até hoje: realização de estágios? 

 Solicitar listas de finalistas para contratação - realização de patrocínios de visitas de 
empresas 

 As expetativas da empresa foram atendidas ou contrariadas? Porquê? 

 Quais foram as dificuldades? 
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B. Expectativas das empresas quanto aos percursos da formação em alternância, a fim 
de compreender as necessidades específicas e de promover uma “relação eficaz” entre 
escolas e empresas. 

 

 Quais são as competências mais procuradas pela sua empresa/instituto de investigação? 
Que figuras internas devem os alunos seguir? 

 De que forma deve ser articulado o planeamento educacional entre as escolas e as 
empresas/institutos de investigação? 

 Quais devem ser, na sua opinião, os objetivos de uma formação em alternância eficiente? 

 Quais são as vantagens para os alunos que participam na formação em alternância? E quais 
as vantagens para a sua empresa/instituto de investigação?  

 Quais são as desvantagens para os alunos que participam na formação em alternância? E 
quais as desvantagens para a sua empresa/instituto de investigação? 

 Que ferramentas de gestão interna seriam úteis de utilizar? 

 De que forma analisaria a avaliação? 
 

C. Sugestões sobre as formas mais eficazes de envolver as empresas/instituto de 
Investigação em atividades de formação em alternância. 

 

 Na sua opinião, de que forma deve a escola promover a orientação profissional e a 
profissionalização dos estudantes? Com que métodos e atividades? 

 O que é necessário para a escola melhorar a formação em alternância? 

 E as empresas/institutos de investigação? 
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A.4.2 Guia de entrevista para alunos 
Apresentação 
 
- Indique os objetivos e propósitos por detrás da entrevista: 
 
A entrevista detalhada pretende explorar o impacto das atividades realizadas (formação em 
alternância) com referência aos seguintes aspetos: 

 Para revelar ou verificar se a experiência de formação em alternância ajudou a dar resposta 
às suas necessidades, quer materiais, como a formação ou o desenvolvimento de 
competências interpessoais, quer imateriais, como a transição para a idade adula, o 
aperfeiçoamento das aptidões e o reforço da autoestima. Mais concretamente, se teve um 
impacto na sua “forma de estar na escola” (se o seu desempenho escolar melhorou 
substancialmente e se a relação com os professores sofreu melhorias). 

 Para revelar ou verificar se a participação na formação em alternância e os resultados obtidos 
melhoraram as perspetivas sobre o futuro e ajudaram a tomar consciência do tipo de trabalho 
que será útil para o desenvolvimento da sua identidade individual, social e profissional. 

 No início, quais eram as suas expetativas sobre as atividades a serem realizadas? 

 A experiência de formação em alternância correspondeu às suas expetativas? As atividades 
foram como imaginava?? 

 O que se alterou em si após a experiência? P. ex. sente-se mais confiante, mais consciente do 
que sabe fazer, aprendeu coisas novas? Qual o seu nível de satisfação com os resultados 
obtidos? 

 Modificaria alguma coisa nas suas atividades? 

 Reparou em alguma alteração relativamente à escola e ao seu desempenho? Sentiu melhorias 
nas atividades realizadas? Sente-se mais motivado para ir para a escola após esta experiência? 
A sua relação com os professores alterou-se? (p. ex. interage mais, compara-se mais ou 
menos, etc.)? 

 Que impacto reconhece no seu percurso de crescimento pessoal ao participar na formação 
em alternância? Dê alguns exemplos. 

 Qual foi a maior aprendizagem desta experiência? 
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ADENDA 
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 Melhorar a relação entre a escola e o mundo do 
trabalho. 

 
 

Os cursos de formação em alternância são realizados com vista a:: 
 Promover métodos flexíveis de aprendizagem que relacionem, sistematicamente, a 

formação em aula com a experiência prática; 
 Acompanhar os alunos na aquisição de competências que possam ser utilizadas no 

mercado de trabalho; 
 Favorecer a orientação dos jovens para apoiar a vocação pessoal e os estilos de 

aprendizagem; 
 Estabelecer a relação entre as instituições de ensino e de formação com o mundo do 

trabalho; 
 Relacionar a oferta formativa com o desenvolvimento cultural e social do território; 
 Contribuir para a relação com o mundo do ensino, todavia longe da realidade produtiva; 
 Investir no desenvolvimento de recursos humanos e colaborar com o mundo do ensino; 
 Integrar uma rede territorial graças à colaboração conjunta de escolas, câmaras de 

comércio e outros intervenientes (públicos e privados); 
 Possibilitar o desenvolvimento de sinergias úteis com o território; 
 Reforçar a sensibilidade para a responsabilidade social das empresas; 
 Contribuir para a conquista de parâmetros europeus na área de 32aprendizagem contínua 

(competências de aprendizagem ao longo da vida). 
 

Com base nestas considerações, são propostas, abaixo, algumas reflexões relativas às condições 
necessárias para promover a disseminação e sucesso de experiências de formação em alternância, 
tendo em conta as sinergias que devem associar as vantagens para a empresa/instituto de 
investigação com as vantagens para os alunos: 
 
PROMOVER - a disponibilidade das empresas/institutos de investigação:  

 Para expandir o público de empresas a participarem em formações em alternância é 
necessário promover iniciativas de comparação e disseminação de boas práticas para 
transmitir e tornar claras as vantagens para a escola e para as empresas. Estas vantagens 
não são imediatamente percetíveis: é necessário angariar a empresa para que seja capaz 
de utilizar os resultados do projeto de formação em alternância de forma eficiente, assim 
como a colaboração dos alunos na procura dos objetivos normais de trabalho durante o 
período de formação. 

 
 
 
 
 

                                                           
32 Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) (2006), Recomendação 
2006/962/EC sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Legislação da 
União Europeia. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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ESTIMULAR - o estabelecimento de redes entre o mundo do trabalho e as escolas:  

 A resistência oferecida pelas empresas/institutos de investigação ao organizarem 
formações em alternância é, frequentemente, determinada por “dificuldades 
organizacionais”; a parte inicial de planeamento, se não for gerida e organizada 
adequadamente, bloqueia imediatamente qualquer esforço para o exterior. 

 
INICIAR A SINERGIA entre escolas e empresas antes de se deslocarem para as empresas: 

 Mais do que nunca, é oportuno que o projeto de formação em alternância seja 
congruentemente definido antes do início das atividades na empresa, através de uma 
conceção que englobe os elementos fundamentais. Se o percurso de formação em 
alternância for bem concebido (períodos, responsabilidades, clareza nas funções do tutor 
da formação), terá mais hipóteses de êxito. 
As escolas devem entrar em contacto com as empresas através de momentos de partilha 
de conhecimentos: por exemplo, através de reuniões escolares realizadas por 
representantes da empresa, seguidas de visitas à empresa pelos alunos relevantes. Este 
seria, idealmente, um percurso de formação em alternância que prevê a possibilidade dos 
profissionais da empresa realizarem seminários nas escolas sobre assuntos específicos: 
segurança, qualidade, produção, processos, laboratório, etc. 
 

REFORÇAR – a comunicação interna e externa. 
ENVOLVER - as empresas nos momentos institucionais e nos eventos promovidos pela escola 
 
ELEMENTOS-CHAVE: 
 
1º PASSO. VALORIZAR AS EMPRESAS 
A escola deve escutar as necessidades das empresas através da: 
1.1. Promoção de momentos de discussão. 
1.2. Partilha de todos os tipos de necessidades. 
 
2º PASSO. FAZER DOS ALUNOS E PROFESSORES OS PROTAGONISTAS 
1.3. Promover a aprendizagem com os colegas 
1.4. Reforçar as competências individuais e de grupo 
1.5. Utilizar apoios de ensino alternativos 
1.6. Promover reuniões com as famílias 
 
3º PASSO. PACTO FORMATIVO  
1.7. Desenvolver um pacto partilhado 
1.8. Envolver todos os recursos humanos 
 
4º PASSO. CRIAR UMA REDE DE QUALIDADE 
1.9. Valorizar experiências e conhecimentos 
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 Como utilizar os dados recolhidos com os 
questionários e entrevistas 

 
Na construção do percurso de formação em alternância, o processo de autoavaliação representa 
um passo fundamental, inevitavelmente vocacionado para condicionar e orientar as fases 
sucessivas. Daí a centralidade de alguns atributos que qualificam o processo de avaliação interna: 

 estar situado, ou seja, atento às particularidades da instituição de ensino em que é 
implementado, em relação à sua evolução ao longo do tempo e aos contextos socio 
ambiental e cultural em que atua; 

 ser plural, ou seja, estar baseado numa multiplicidade de elementos quantitativos e 
qualitativos, capaz de devolver as diferentes perspetivas de análise do funcionamento da 
escola e os pontos de vista dos diferentes intervenientes;  

 Ser inclusivo, ou seja, atento ao envolvimento dos vários componentes da escola, mesmo 
na clareza das funções e responsabilidades e dos seus órgãos diretivos; 

 Estar virado para o desenvolvimento do plano de aperfeiçoamento a ser implementado 
em anos subsequentes, sendo este, em si mesmo, o teste da eficácia do processo de 
autoavaliação. 

 
Quando os questionários forem conduzidos, deverá analisar os dados e aprender a interpretá-los 
criticamente. Estes estão anexados ao kit de ferramentas de matrizes em formato excel, útil para 
inserir todos os dados dos questionários e, em seguida, realizar uma agregação e obter uma visão 
geral. 
 
 
 


