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SECÇÃO 1. Introdução ao contexto
O atual contexto do mercado de trabalho exige uma grande variedade de competências: responsabilidade (pontualidade e
assiduidade); trabalho de equipa; autonomia; capacidade para tomar decisões; capacidade de apresentar projetos; capacidade de
aplicar o conhecimento teórico a situações e problemas reais. São ainda exigidas uma série de competências técnicas, sendo as
seguintes apenas exemplos: 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
comunicar inovações técnicas com o público; capacidade para elaborar campanhas informativas para uma comunidade local;
capacidade para conceber e distinguir estratégias de marketing por produtos, etc.1
A abordagem DESCI para a Formação em alternância (“Alternating Training” AT) baseia-se nestas competências para possibilitar o seu
uso num contexto de alternância escola/trabalho. Os alunos não entrarão no mercado a saber tudo o que é pretendido, tal não é
possível. Contudo, serão capazes de detetar e compreender facilmente o que é pretendido que façam.

1. O que significa Formação em alternância?
1.1. Formação em alternância na Europa
A “Formação em alternância” (AT) refere-se à alternância entre o ensino e a formação prática. Os países europeus adotam
vários sistemas de formação em alternância (ATS). Tradicionalmente, a AT é obrigatória no ensino profissional, tendo, nos últimos
anos, sido recomendada a adoção da AT em várias escolas para além do ensino profissional, como formação prática nos locais de
trabalho2.
1.2. A tua escola, tu e o DESCI

1

A Comunidade Europeia apresentou “A Nova Agenda de Competências para a Europa” e destaca competências-chave para a
empregabilidade e o desenvolvimento pessoal. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#competences
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Para explorar esta questão em detalhe, consulta a nossa Análise comparativa IO1 das escolas secundárias europeias e os sistemas de formação
em alternância.

A tua escola faz parte de uma comunidade com as suas próprias regras, cultura e economia. A sua função para contigo é
acompanhar o teu desenvolvimento, oferecendo um contexto cultural adequado e, ao mesmo tempo, reforçar as tuas competências
para adequar o teu perfil ao mercado do trabalho e, em princípio, para a inovação social. A formação em alternância DESCI cumpre o
objetivo da tua escola no campo da empregabilidade: O DESCI pretende que desenvolvas a tua criatividade e, desta forma, aumentes
a tua empregabilidade. Ao realizá-lo, pretendemos que atues no sistema e impulsiones a inovação nas tuas comunidades.
1.3. Conhece o teu sistema
Individualiza os objetivos e os elementos essenciais dos ATS no teu país. Recomendamos que converses com o(s) teu(s)
professor(es) sobre os detalhes do teu plano de AT.

2. A abordagem e metodologias DESCI
A abordagem DESCI baseia-se na utilização de metodologias ativas e participativas para acompanhar o desenvolvimento das
competências necessárias nos locais de trabalho. As metodologias ativas e participativas promovem o desenvolvimento da
criatividade e inovação. Evidentemente, estas existem num elevado número e estão inseridas num processo contínuo de
desenvolvimento, pelo que não encontrarás aqui uma lista exaustiva. A nossa abordagem baseia-se em métodos ativos e
participativos:
A ABORDAGEM LIVING LAB
As principais dimensões de um Living Lab são:
 Inovação aberta: Temos em consideração qualquer eventual fonte de inovação, de cidadãos comuns a empresas e centros
de investigação, num contexto aberto.
 Contextos da vida real: Os produtos finais (serviços/produtos) são testados num contexto de vida real.
 Participação do utilizador final: os utilizadores finais são incentivados a colaborar com os investigadores, criadores e
planeadores para contribuir para a inovação como um todo.
O Living Lab DESCI está especificamente dirigido às atividades escolares e à formação em alternância. Contempla uma abordagem
participativa, uma forma de aprendizagem ativa e tem como objetivo conceder inclusão social.

O Living Lab dos alunos é uma comunidade inteligente – o Living Lab é a metodologia de trabalho utilizada durante a experiência de
formação em alternância que estamos a oferecer. O Living Lab é uma metodologia que permite a troca de ideias e a colaboração entre
os alunos, os institutos, os centros de investigação, as empresas e as pessoas que utilizarão o produto final do teu trabalho. Designamos
todos estes sujeitos, incluindo vocês, os alunos, de partes interessadas. As partes interessadas que são utilizadores dos teus produtos
também são designados de utilizadores finais. O objetivo é promover a participação ativa dos utilizadores finais para se detetar as
suas necessidades e aspirações, possibilitando que desenvolvas os teus produtos (uma peça de tecnologia ou serviço, uma
infraestrutura, ou outra coisa) em torno destes aspetos.
2.1. DESCI é uma oportunidade para ti :
o Para descobrires e melhorares o teu potencial individual através de um contacto direto com o mundo das empresas e as suas
particularidades;
o Para adquirires competências eficazes destinadas ao trabalho criativo e inovador;
o Para estabeleceres contacto com outros alunos de outros sítios;
o Para te tornares numa pessoa ativa e responsável na comunidade local da tua escola;
o Para compreenderes a importância da investigação como veículo para a inovação;
o Para assumires responsabilidade total pelas alterações que o teu trabalho terá na determinação das vidas dos utilizadores
finais (as pessoas a quem pretendes fornecer um produto).
o Para concederes aos utilizadores finais o espaço que merecem no processo através do qual desenvolves os novos
serviços/tecnologias/infraestruturas que utilizarão.
2.2. Visão DESCI para as escolas
A ideia básica do projeto DESCI consiste em tornar as escolas em Living Labs para o seu território e comunidade local. A escola
é uma “incubadora” de inovação e criatividade, um espaço no qual os alunos desenvolvem produtos ou serviços de utilidade social,
sob a tutela de professores, empresas, associações e órgãos de investigação. As escolas abrem as portas ao território/comunidades e
convertem-se em centros de inovação. Têm um vínculo bidirecional com o território ao receberem contributos como dinheiro, ideias
ou requisitos da área em que se encontram e, ao mesmo tempo, ao oferecer recursos que vão desde a atividade dos seus alunos para

desenvolver produtos à capacidade para relacionar o conhecimento disponível nos centros de investigação com as necessidades
emergentes na sua própria comunidade.

Deste modo, a escola estabelece um vínculo bidirecional com as comunidades locais em termos culturais e financeiros e propõe-se a
si mesma como uma agência que dá resposta às necessidades da comunidade local. A escola é uma agência que oferece serviços e
recursos e colabora na compreensão das necessidades culturais e educacionais da comunidade local. Os alunos são uma componente
ativa deste processo.

3. Boas práticas e partes interessadas
3.1. Boas práticas na tua escola
Este kit pretende disponibilizar ferramentas para integrar, e não substituir, as práticas já existentes na tua escola. Recomendamos que
procures práticas já existentes na tua escola e identifiques as práticas adequadas a um Living Lab. Procura-as e utiliza a lista de
verificação nos anexos. Por último, desenvolve e enrique-as com elementos de Living Lab DESCI. Se já implementaste um Living Lab
DESCI, recomendamos que realizes uma planificação considerando a análise dos resultados de avaliação relacionados com o Living
Lab e a formação em alternância de anos anteriores, para a identificação dos pontos fortes e das fraquezas.
3.2. Boas práticas noutras escolas
Antes de planificares a tua formação em alternância DESCI, explora as experiências realizadas por outras escolas. Para isso, ativa
ligações e desenvolve conexões com os sítios web de ministérios, gabinetes regionais e outras agências públicas ou privadas
encarregues pela AT, bem como com redes escolares.
3.3. Principais partes interessadas na formação em alternância: escolas,
investigadores, empresas, contexto territorial/local e comunidades
Para se iniciar a formação em alternância, a tua escola deve estar vinculada com a comunidade local e empresas. A comunidade local
e as empresas, assim como os centros de investigação e outros tipos de agências são, como foi dito anteriormente, partes interessadas.
A seguinte lista de partes interessadas ajuda a identificar quem estes são. Contudo, esta lista não é exaustiva e podem existir muitos
outros tipos de partes interessadas: empresas, organizações de investigação, comunidades e associações interessadas (pacientes,
cidadãos, consumidores, ambientalistas, etc.), outras instituições (outras escolas, municípios, entidades políticas, unidades de saúde,
etc.), instituições culturais, instituições ativas no âmbito dos direitos humanos, equidade, género (sindicatos, associações de pessoas
com deficiência, associações de migrantes, associações de proteção da mulher, crianças, prisioneiros, LGBT, etc.), departamentos
escolares, diferentes classes de grupos (partes interessadas internas), indivíduos de todas estas entidades e potenciais utilizadores
dos produtos ou serviços.
Uma análise preliminar aos Living Labs demonstra que é útil identificar as partes interessadas que desempenharão as seguintes
funções:

* inovadores – proporcionam a experiência/investigação necessária para o desenvolvimento de inovação
(serviço/sistema/produto);
* produtores – desenvolvem a inovação (serviço/sistema/produto);
* utilizador-final – utilizam a inovação (serviço/sistema/produto).
É importante compreender que os inovadores, produtores e utilizadores finais são apenas papéis. Existem contextos nos quais um
inovador também poderá ser um produtor e/ou um utilizador-final3.
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Grécia, por exemplo, na 1ª Escola Experimental de Atenas, os alunos não só foram os produtores de um menu para restaurantes de comida orgânica, como também foram
os utilizadores finais de uma aplicação que disponibiliza esses menus online. A produção de uma aplicação semelhante consistiu no projeto de outro grupo de produtores da
mesma escola.

SECÇÃO 2 - Formação em alternância DESCI
1. Conhecimento
Na fase de conhecimento, ilustramos atividades que visam explorar o território e reunir dados e informações que serão
utilizados para interpretar os antecedentes do produto em que participarás.
2.1. ATIVIDADE 1 Orientação e planificação
A atividade pretende disponibilizar os recursos para planificares e organizares a tua intervenção no território. A primeira tarefa
a realizar na fase de conhecimento consiste em preencher o questionário prévio IO4 A1. Nele, será pedido que realizes uma
autoavaliação do teu conhecimento e preparação atuais.4 Uma vez realizado, poderão dividir-se em grupos. Os grupos são
elaborados de diversas formas e podem variar em tamanho entre turma a grupos de 4 ou 5 pessoas (ver os exemplos abaixo).
O importante é que estejas envolvido a tempo inteiro nas atividades que te dizem respeito através do grupo ao qual pertences.
2.1.2. Eleição da ÁREA DE INTERESSE
Colaborarás numa discussão através de uma abordagem ativa e participativa como um meta plano, um “world cafe” ou uma
mesa redonda5. Em modo geral, deverás tomar nota das tuas ideias originais (escrevendo-as num post-it, por exemplo) e
certificar-te de que os teus colegas têm espaço para contribuir e discutir as ideias. Deverás também registar as ideias e a
discussão e apresentá-las ao resto da turma em plenário. A ideias e sugestões não selecionadas guardam-se num diário de
bordo ou num cofre, podendo ser utilizadas no futuro. Por norma, esta articulação diz respeito ao grupo que estás a comandar.
Encontrarás, abaixo, exemplos das três escolas onde realizámos a fase de teste. Estas são a Escola Fermi ITT em Fracasti, perto
de Roma, Somorrostro, uma Escola profissional em Bilbao e a 1ª Escola Experimental de Atenas. E escola Somorrostro, em
particular, contribuiu com um grupo de 28 alunos. Proporcionaram uma solução para um problema técnico. Os funcionários
da empresa Tecuni careciam de formação adequada para detetar e resolver falhas na rede elétrica. A empresa Tecuni propôs
aos alunos o desenvolvimento de uma solução técnica: algum tipo de dispositivo para um “simulador de treino para falhas na
rede elétrica”, uma instalação elétrica capaz de provocar falhas numa rede pública para ser utilizada como treino para os
4
5

O questionário prévio IO4 A1 encontra-se na Ferramenta de Avaliação do CONSÓRCIO DESCI.
Consulta o anexo sobre metodologias para mais informação.

funcionários em diferentes situações. Alunos entre os 18 e os 30 anos assumiram o papel de produtores, sendo a empresa
Tecuni o utilizador final, visto não terem fornecido quaisquer indicações para produzir o “simulador de falhas”. Os exemplos
da Somorrostro estão descritos abaixo, em laranja.
A 1ª Escola Experimental de Atenas participou nos nossos testes com um cenário baseado em empresas virtuais: Os alunos
gregos desenvolveram planos de negócio para introduzir no mercado produtos realistas, concebidos na escola durante os
Clubes de Interesse e Excelência, depois das aulas. Participaram três clubes: O clube de gastronomia, o clube de jogos lógicos
e o clube de informática. Estes interagiram com os alunos das empresas virtuais e realizaram menus, jogos lógicos e aplicações
para Android. Desempenharam papéis de produtores e utilizadores finais ao participarem de forma ativa nos testes e
verificações dos produtos; a aplicação produzida pelo clube de informática foi introduzida no Google Play. A 1ª Escola
Experimental de Atenas envolveu neste projeto um grupo de 79 alunos com idades entre os 12 e os 15 anos, divididos entre
Empresas Virtuais, Jogos Lógicos, Clube de Gastronomia e de Informática. Os seus exemplos constam abaixo, em verde. Quer
no caso da Grécia, como de Espanha, o projeto teve a duração de um ano. Por outro lado, na Escola Fermi o projeto foi
concebido para durar dois anos. Os alunos de Fermi pertencem a três turmas do penúltimo ano (agora no último ano), com
especialização em eletrónica e informática e com idades entre os 17 e os 18. O seu projeto consiste no desenvolvimento de
equipamento domótico para melhorar a vida dos idosos. Como tal, os seus utilizadores finais foram os idosos residentes na
área de Fracasti, uma cidade perto de Roma, onde se encontra a sua escola. Os exemplos retirados do trabalho dos alunos de
Fermi estão apresentados em azul.

Subgrupo da classe
1
Mobilidade

A escola Fermi
utilizou um meta
plano para
orientar os alunos
na eleição da área
de interesse

Subgrupo da classe
2
Saúde e cuidados

Lista de
necessidad
es
relevantes
para a
turma

N 1 - “Selecionar a área”

Um jogo de negócios:
play4guidance.eu. O
jogo consiste numa
competição entre
fabricantes em termos
de valor para a
empresa. Consiste
numa simulação em
computador.

1ª Escola Experimental
de Atenas: várias
estratégias, as turmas
concentram-se numa
pluralidade de projetos

Elaboração e
apresentação de um CV
para eleger o cargo
favorito numa
determinada empresa
(elaborado e anexado
pelos professores)

N 2 - Selecionar a área

Lista de áreas
nas turmas
originais

2.1.2. Definição de NECESSIDADES específicas
Esta fase pretende investigar as necessidades ou desejos do utilizador final. Através de uma metodologia ativa e participativa,
identificam-se as necessidades ou desejos específicos do utilizador final. A metodologia pode incluir uma meta plano ou um
“world cafe” (ver lista de metodologias para mais informação) ou fazer uso de outros tipos de técnicas participativas e ativas.
Em forma geral, tomas notas dos teus pontos de vista sobre as necessidades ou desejos e, depois, o grupo realiza uma discussão
que é registada para levar à seleção da necessidade relevante. Mediante o uso de uma ferramenta didática concreta, também
estabelecerás as necessidades ou desejos mais importantes ou urgentes para o vosso utilizador final. Alguns exemplos dos
gráficos poderão ajudar:

Os subgrupos já
estabelecidos
selecionam as
suas perguntas grupo 1

A escola Fermi
utilizou um meta
plano para permitir
ao aluno uma decisão
adequada sobre qual
era a seleção de
perguntas mais
provável para colocar
aos idosos

Os subgrupos já
estabelecidos
selecionam as suas
perguntas - grupo 2
Os subgrupos já
estabelecidos
selecionam as suas
perguntas - grupo 3

Lista final de
perguntas na
qual a
entrevista aos
idosos foi
baseada

N3- Perguntar aos idosos

Vídeos (ver nota 6) e uma combinação
de estratégias de colaboração, mapas
metais e fichas de desafios - Grupo 1

Vídeos (ver nota 6) e
uma combinação de
estratégias de
colaboração, mapas
metais e fichas de
desafios - Grupo 2

N 4 Abordar o
simulador de
problemas elétricos

A escola Somorrostro
utilizou estas
combinações de
estratégias para obter
uma lista das abordagens
para os seus problemas
Lista das
abordagens para
construir um
simulador de
problemas
elétricos

Vídeos (ver nota 6) e uma combinação de
estratégias de colaboração, mapas metais e
fichas de desafios - Grupo 3
67

https://www.youtube.com/watch?v=uR_EEZM6nVY (Braveheart Buenafuente)
https://www.youtube.com/watch?v=xb2GD_tHqbs (Trabalho de equipa na casa de banho)
https://www.youtube.com/watch?v=j3JeMRWAa2Q (“For the birds”)
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Uma turma
discutiu ideias
sobre produtos
relacionados com
os menus

Uma turma
discutiu ideias
sobre aplicações
informáticas

Uma turma
discutiu ideias
sobre eventuais
jogos de lógica

A 1ª Escola
Experimental de
Atenas colocou
todos os alunos a
trocar ideias para
identificar os
produtos

N 5 Troca de ideias
sobre a solução

O seguinte passo consiste em ir para o terreno e organizar uma descrição geral da tua comunidade. Deves indicar a tua eleição
de metodologia (meta plano, “world cafe”, mesa redonda; consultar lista das metodologias nos anexos) para a discussão da
natureza do trabalho e a divisão das tarefas. Em seguida, dividam-se em subgrupos com diferentes tarefas utilizando um guia
de entrevista (a ficha 1 dos anexos apresenta um exemplo) e prossigam a investigar no terreno. Poderás ver, abaixo, o que os
alunos de Fermi fizeram:

O subgrupo 2
entrevistou
outro grupo
de idosos de
um lar

O subgrupo 1
entrevistou
um grupo de
idosos de um
lar

O subgrupo 3
entrevistou
idosos de um
terceiro grupo
de um lar

A turma inteira
N.6 Entrevista em subgrupos



2.1.3. Mapeamento
O seguinte passo consiste em elaborar um mapa viável de empresas, centros de investigação e, se for útil, uma exploração
adicional dos utilizadores finais visados. Para implementar a abordagem Living Labs, apoiamo-nos na análise e relação coma

comunidade local. Como deves detetar as necessidades de uma área? Como deves encontrar empresas e organizações? Como
deves iniciar uma relação com estas empresas e instituições?
Esta não é uma lista de potenciais fontes de informação sobre o tema:
Identificação através de bases de dados demográficas e dos principais motores de busca e ferramentas na Internet
e nas redes sociais
Identificação através de arquivos municipais e outras autoridades locais
Contactos direto da escola: as redes nas quais a escola já está presente
Identificação de professores e alunos como parte do percurso de formação em alternância através do modo de
escritório. (Seja através de inquéritos específicos e procedimentos de consulta ou participação na Web como as
“futuring tours”)
Se pretendes contactar uma parte interessada em concreto, considera o seguinte procedimento:
1) Possui um plano do que queres perguntar antes de entrar em contacto;
2) Possui uma visão clara do que queres perguntar, porquê e quão exigente pode ser (para ti e para a parte interessada),
3) Faz um esforço para motivar a tua parte interessada,
4) Considera problemas de tempo: não envies pedidos de última hora que exijam uma resposta rápida. É possível que necessitem
de mais tempo para responder
5) Considera como podes cumprir com questões de privacidade;
6) Verifica se necessitas de autorização de um professor;
7) Verifica o gabinete a contactar e como deves contactar (e-mail, telefone);
8) Em certos casos, é útil ser insistente (p. ex. enviar um e-mail e depois fazer uma chamada telefónica);
9) Faz notas do e-mail/chamada antes o enviares e pede aos teus colegas ou professor que o revejam
Outra questão importante é utilizar uma ficha de avaliação das partes interessadas. Esta consiste numa tabela estruturada com uma
lista de entradas na qual escreves o nome da parte interessada; a sua função no mercado ou contexto social; os seus produtos ou
serviços e outras características que te poderão ajudar a desenvolver as fundações da tua ideia. Uma ficha de avaliação de tecnologia
pode servir de modelo para a ficha de avaliação das partes interessadas: esta possibilita a avaliação das suas características, o custo,
as outras tecnologias com as quais interagem, o custo ambiental, etc. A ficha 2, nos anexos, inclui uma cópia.
Uma última ferramenta importante é o guia para contactar a parte interessada por e-mail. O conteúdo da mensagem pode
variar consoante o tema e o objetivo. Em geral, utiliza uma linguagem apropriada e considera que um processo de interação adequado

com as tuas partes interessadas começa com a forma como os abordas8. Em termos práticos, começa com um reconhecimento formal
do teu contacto, algo como “Caro Dr. X” ou “Caro Professor X”, se estiveres a escrever a um cientista ou académico. Também será útil
fazer algo semelhante com os empresários. Explica, brevemente e com clareza, a razão do teu contacto, apresentando quem és e do
que necessitas. Indica, com clareza, a tua disponibilidade para conversarem. Quando obtiveres uma resposta, mesmo que seja
negativa, responde com calma e agradece a atenção: lembra-te que, embora o teu contacto não esteja disponível neste momento,
poderás vir a necessitar da sua ajuda no futuro. Uma resposta simpática ajuda a manteres os teus contactos. É importante para o teu
trabalho manter boas relações. Se o teu contacto pedir mais informações, responde o mais rápido possível e faz um esforço para ser
detalhado. Indica a tua disponibilidade para conversar no final da resposta e mantém um tom cortês.

2. CONCEÇÃO
Esta é a fase na qual oferecemos uma ilustração para formular e realizar a estrutura dos produtos em que irás participar. No
melhor dos casos, tens informações e dados recolhidos na fase de conhecimento e agora irás utilizá-los (em parte ou na
totalidade) para desenvolver a ideia do produto que o teu território possa valorizar.

2.2. ATIVIDADE 2 Eleição da ideia/projeto/conceito
Uma vez concluída a fase de exploração, ser-te-á pedido que concebas a ideia que pretendes prosseguir.


8

2.2.1. HIPÓTESES acerca da IDEIA/PROJETO
O primeiro passo é formular hipóteses, soluções industriais/empresariais, para resolver o problema identificado. Discute com
os teus colegas e professor as hipóteses sobre as oportunidades da fase de mapeamento e compara-as com as tuas

União Europeia, o documento “Comunicação na língua materna” exige que os indivíduos “monitorizem e adaptem a sua
comunicação aos requisitos da situação”

competências e recursos. Poderá ser útil utilizar métodos como o meta plano, o “world cafe”, uma mesa redonda, etc. 9 .
Durante o mapeamento, viste o que a tua área local e contactos podem oferecer. Os investigadores ou empresas estão, por
exemplo, a estudar determinadas soluções. Também sabes como entrar em contacto com estas partes interessadas conforme
descrevemos acima e obter sugestões delas. Estas são as condições nas quais o teu trabalho idealmente começa.

Os alunos de
Fermi utilizaram
uma ficha de
relevância para
considerar, numa
base
quantitativa, a
importância das
necessidades

Isto é realizado
em cada
subgrupo com o
objetivo de cada
um explorar um
projeto diferente.

Utilizaram o meta
plano para decidir
dentro dos vários
subgrupos a ideia que
pretendiam prosseguir.

N.7 Ficha de relevância para os problemas dos idosos

9

Considera a lista de metodologias no apêndice

Os alunos
de
Somorrostr
o
assistiram
a vídeos
(ver nota
6)

Divididos
pelos grupos

N 8 Assistir a vídeo
motivacional para a
divisão

Melhorar a motivação para
o pensamento criativo e
fortalecer a sua criatividade
e capacidade de resolução
de problemas.

Os alunos de Somorrostro assistiram a vídeos (ver nota 6) que não produziram. Estes fazem parte da ficha de desafio adotada
e servem de ferramentas de motivação. Os vídeos insistem na importância de prosseguir um objetivo como grupo e no valor
dessa conquista. Também destacam a criatividade e a capacidade de resolução de problemas que cada membro do grupo
poderá ganhar através de uma colaboração semelhante.

Fizeram-no
para cada
grupo de
alunos
Contribuíram
em fóruns no
moodle para
expressar as
suas ideias
sobre empresas
virtuais

A 1ª Escola
Experimental de
Atenas pôs os seus
alunos a trabalhar
em empresas
virtuais

N.9 Empresas virtuais no doodle



2.2.2. ANÁLISE e AVALIAÇÃO da IDEIA
Os alunos de Fermi concluíram esta fase com o preenchimento da ficha de avaliação. Poderás fazer o mesmo e preencher uma
ficha que contenha indicações ou sobre os tipos de tecnologia ou sobre a natureza de parceiros adicionais com quem desejes
entrar em contacto conforme foi explicado acima, ou queiras simplesmente conhecer. A ficha de avaliação de tecnologia está
disponível na ficha 2 dos anexos.

Realiza um ciclo entre as atividades 2.2.1. e 2.2.2. até obteres uma definição clara da tua ideia, ou seja, até o projeto de uma solução
industrial/empresarial tomar forma.

INÍCIO
Formula a tua hipótese sobre os
idosos e as NECESSIDADES ou
ASPIRAÇÕES

OU ESTÁS SATISFEITO AGORA
E SEGUES PARA A SEGUINTE
ATIVIDADE

NECESSIDADES/ASPIRAÇÕES
Tu e os teus colegas
apresentam soluções:
poltronas, alguém que vá
regularmente fazer-lhes as
compras, aplicações, etc.

OU continuas a fazer isto até
obteres uma boa resposta

COMPARA COM AS
NECESSIDADES/ASPIRAÇÕES
Depois, voltas aos problemas
expressados pelos grupos e
tentas gerar um potencial
serviço ou produto que seja
adequado

EVENTUAIS CAPACIDADES OU
CAPACIDADES JÁ POSSUÍDAS
Discute e confronta as soluções
com os recursos e as
competências que possuis ou
esperas ganhar

N 10 Ciclo para o sucesso

2.3. ATIVIDADE 3 Organização da tua atividade
Divide o teu projeto em subtarefas que concretizem a solução industrial/empresarial e depois atribui essas subtarefas a cada grupo.
Isto pode ser realizado através de vários meios de organização. Para além do “world cafe”, do meta plano e da mesa redonda discutidos

acima, a principal estratégia é utilizar uma ferramenta de formação que podes encontrar no apêndice e que funcione da seguinte
forma:
Os alunos de Fermi utilizaram uma ficha de projeto. Podes consultar uma cópia no apêndice. Esta permite que todos os grupos se
dividam em subgrupos que trabalham em diferentes aspetos da tua ideia original: tu defines o projeto que realizam; quem realiza o
quê em cada subgrupo; o que foi realizado anteriormente; o que foi concretamente proposto; a análise de dados; os exemplos; os
dados do mercado; as soluções já disponíveis; as comparações. Esta contém ainda elementos da análise técnica realizada até ao
momento: soluções técnicas sugeridas; hardware e software; diagramas; problemas de design e desenvolvimento de protótipos;
procura de soluções já em uso; componentes; fichas técnicas; documentos; desenvolvimento de sub-rotinas. Por último, existe uma
secção de modelo no qual deves inserir tabelas técnicas e descrever um modelo tridimensional.
Estas ferramentas possibilitam uma divisão natural em subgrupos focados em elementos concretos da ideia original, seguindo a
imagem abaixo:

Subtarefa 2
Software da
mobília

Subtarefa 1
Design da
mobília

Subtarefa 3
Hardware
da mobília

A turma inteira

N 10 Divisão da mobília segundo as necessidades dos idosos

No caso de Atenas, a estratégia foi desenvolver em aula uma grelha de organização para empresas virtuais. Nos grupos, atribui-se
uma função a cada indivíduo em conformidade com a grelha. A grelha é elaborada através de uma mesa redonda com o objetivo de
analisar cada CV (ver a ficha 6 dos anexos) e atribuir a cada pessoa uma função virtual adequada. O objetivo é começar a representação
de papéis.
No caso de Somorrostro, a organização do trabalho de grupo foi precedida pela leitura de excertos adequados do método “Seis
Chapéus do Pensamento”.10 Uma vez que isto esteja feito, escolhe-se uma técnica de aprendizagem em colaboração e utiliza-se um

10

De Bono, E., 1985, Six Thinking Hats, Little Brown and Company

método gráfico de organização para dividir o grupo em subgrupos que lidem com o problema original colocado pela Tecuni; trabalhase tendo por base a estratégia que os alunos, de forma autónoma, elegem dentro do seu grupo.
2.4. ATIVIDADE 4 Elaboração e apresentação do projeto personalizado (a um oficial para aprovação)
Tu e/ou o teu professor (conforme o sistema de ensino) – em conjunto com a tutor da empresa quando necessário – preparam o
projeto de alternância personalizado no qual identificam o objetivo da vossa contribuição. O projeto personalizado é submetido para
aprovação pelo oficial. Planifica-se o prazo para a elaboração e entrega do projeto personalizado e estipula-se outro prazo para a
aprovação. Após a obtenção da aprovação do projeto personalizado pelo oficial, prossegue-se com a Atividade 5.
A ficha 4 dos anexos apresenta um modelo de projeto de alternância personalizado.

3. IMPLEMENTAÇÃO
Esta é a fase na qual ilustramos a sequência de passos para realizar o produto final. Como tal, cada passo estará relacionado a
exemplos de atividades realizadas pelas escolas parceiras.
3.1. ATIVIDADE 5 Realização dos produtos/projeto/empresa simulada
Nesta fase, estás envolvido na realização de soluções industriais/empresariais ou produtos/serviços; esta fase pode ser encarada da
seguinte forma:




Desenvolvimento do conceito
Desenvolvimento de protótipos
Desenvolvimento final

Durante esta fase, realiza questionários ou entrevistas com os teus utilizadores para apurar necessidades e recolher conselhos.
Realizem, mais concretamente, a avaliação Exogen SLLE1.1: Avaliação do produto pelo utilizador final.
Nesta fase, constróis a tua peça de tecnologia, serviço ou produto cultural através de um processo que siga os passos mencionados
acima. Em primeiro lugar, abordas a fase de desenvolvimento do conceito: consoante o teu objetivo, as tuas atividades podem ser
significativamente diferentes e os exemplos abaixo ajudar-te-ão a compreender a situação:
Os alunos de Fermi utilizaram a ficha de projeto (ver a ficha 3 dos anexos) para conceber a parte dos projetos domóticos que exigem
uma conceção rigorosa e delicada. Para fazê-lo, seguiram as instruções do tutor técnico que supervisionou a atividade de cada grupo
encarregue da realização material dos projetos para construir um lar acolhedor para idosos vulneráveis. Os alunos de Fermi
trabalharam no protótipo de um frigorífico inteligente, uma gaveta automática de medicação, uma pulseira para realizar leituras
hemáticas básicas e transmissões médicas, uma tira de leitura cardíaca, um dispositivo para controlar a iluminação e um comando
para controlar o aquecimento de uma casa. Os alunos de Atenas construíram uma empresa virtual cuja primeira fase consistia na
elaboração de um plano de negócio (ver a ficha 5 dos anexos) e de um sítio web. Os alunos de Somorrostro tiveram como projeto a
construção de um dispositivo para simular problemas de iluminação numa cidade, sendo a sua responsabilidade arranjar soluções
para o problema. O utilizador final foi a empresa Tecuni, encarregue pela gestão da iluminação em Bilbau.

Nesta etapa do projeto, pedimos aos alunos para contribuírem na elaboração de um vídeo de divulgação do DESCI AT. O esquema
para realizar o vídeo encontra-se na ficha 7 dos anexos.

4. AVALIAÇÃO
4.1. ATIVIDADE 6 Discussão e avaliação do produto/serviço
Nesta fase, discutirás a natureza e a qualidade do produto que estás a desenvolver. O envolvimento do utilizador final é um fator
importante. Poder-te-á ser pedido que realizes inquéritos e entrevistas com os utilizadores finais para avaliar a qualidade do produto
de acordo com a satisfação do cliente. A tua ferramenta de avaliação será o Exogen SLLE1.1: Avaliação do produto pelo utilizador
final.
No caso de Fermi, as questões que lhes ocorreram concederam a possibilidade de avaliar o próprio produto. Um dos projetos diz respeito
a um frigorífico inteligente. Após ter sido adotado, a alteração foi positiva? Consegues pensar em consequências diretas para o meio
ambiente? Os alunos também conceberam uma gaveta automática para a medicação. Esta foi uma alteração positiva? As consequências
diretas desta alteração são economicamente sustentáveis? Etc.
No caso da 1º Escola Experimental de Atenas, os alunos realizaram uma avaliação recíproca de outros projetos dos alunos.

4.2 ACTIVITY 7 Avaliação da exploração
Considera os prós e contras da comercialização (p. ex. start-up) ou da disponibilização de uma forma de divulgação gratuita do teu
produto (em fonte aberta/livre direito de cópia).
Os alunos da 1ª Escola Experimental de Atenas receberam instruções para carregar no Google Store as suas aplicações realizadas no
clube de informática.
4.3. ATIVIDADE 8 Avaliação da experiência de formação em alternância
Os teus professores planificam atividades para avaliar o processo de formação, pretendendo determinar o teu grau de satisfação e
melhorar a formação no futuro.

4.4. ATIVIDADE 9 Relatórios dos alunos
A 1ª Escola Experimental de Atenas utilizou instrumentos da Ferramenta de Avaliação.
4.5. ATIVIDADE 10 Avaliação e autoavaliação das competências dos alunos
Os teus professores planeiam atividades para avaliar as tuas competências. Neste contexto, como aluno, também terás meios para
realizar autoavaliação.
Parte do processo de desenvolvimento da avaliação do teu percurso na AT é refletir sobre quem eras antes, os teus pontos fortes e
fracos e quem és agora. Pensa sobre isto durante um bocado antes de realizares a autoavaliação. Estas perguntas poderão ajudar:
- Sentes que as tuas diferenças foram respeitadas e apreciadas?
- Pensas que as tuas necessidades como aluno foram adequadamente consideradas?

FERRAMENTAS E RECURSOS
Para além do presente documento, “Formação em alternância DESCI - Guia prático”, as outras ferramentas de apoio DESCI são:
- Cenários de implementação DESCI: casos possíveis de implementação em sistemas de ensino específicos e/ou em relação a produtos
específicos desenvolvidos pelos alunos de acordo com a metodologia Living Lab. Três escolas parceiras DESCI desenvolveram uma
série de cenários. Supõe-se que serão desenvolvidos outros cenários por outras escolas após a divulgação do terceiro ano do projeto
DESCI.
O Living Lab do aluno (SLL) pode ainda ser equipado com ferramentas adicionais, reformuladas de acordo com as necessidades e
características do ambiente escolar.
-

Base de dados de organizações/empresas/utilizadores
Brochura de apresentação do DESCI para empresas/instituições/utilizadores
Esquema de projeto para alunos
Ferramentas de autoavaliação

Anexos

Ficha 1 - Guia de entrevista
Começa a entrevista por agradecer ao entrevistado pela disponibilidade e relembra-o de que esta terá a duração de cerca de 30
minutos. Explica que esta servirá para o propósito de uma atividade AT DESCI na tua escola, com o objetivo de chegar a uma
solução de utilidade social para as pessoas da sua idade. Deixa claro que as respostas apenas serão utilizadas de forma anónima
para compreender as necessidades dos utilizadores.
Marca cada pergunta depois de a colocares, revê o guia para te lembrares de perguntas importantes e tomas notas depois de
cada pergunta.

1. História de um dia normal
a. Questão: Conte-me como são, normalmente, os seus dias.
Momentos cruciais: ☐ manhã ao despertar ☐ atividades matinais, ☐ almoço, ☐ atividades da tarde, ☐ jantar,
☐ antes de ir dormir, ☐ noite...
Outras informações: Vive sozinho(a)? Sai com amigos, colegas? ...

2. Informações sobre os problemas, receios, desejos:
a. Quais são os seus ☐ problemas e ☐ receios?
Lista-os num código numerado (p1, p2,...) para acompanhar as respostas:

b. Quais são os seus ☐ desejos?
Lista-os num código numerado (d1, d2,...) para acompanhar as respostas:

3. Aprofunda alguns momentos críticos com perguntas concretas (repete as perguntas sobre cada problema, receios,
desejos. Numera-as através de códigos p1, p2, d1, d2...)
a. “Detalhando” Por que razão é ………………. Um problema/tem receio/gostaria de…….?
Exemplo: Por que razão é a sua dieta um problema?
b. “Relevância” (prioridade) de 1 (nada) a 10 (muito) quão problemático/desejável é.....?
Exemplo: De 1 a 10, quão problemático é ter que ser cuidadoso com a sua dieta?
c. “Passado, presente e futuro”. O seu estilo de vida alterou-se devido a este problema?
Não te foques apenas no passado. Concentra-te no que se alterou e no que se irá alterar daqui para a frente.
Exemplo: Alterou a sua dieta recentemente? O seu estilo de vida alterou-se devido a esta alteração de dieta?

“Soluções do utilizador” Quais são, na sua opinião, as soluções adequadas?
“As nossas soluções” Seria útil ter um dispositivo que …?

Esquema com perguntas específicas (para serem colocadas antes da entrevista)

4. Perguntas específicas para cada problema já considerado. Pergunta novamente para qualquer problema já identificado.
Problema 1: ……………………………………………………(Exemplo: Lembrar-se de tomar a medicação)
Possíveis soluções: ……………………………………….(Exemplo: Alarme)
a. “Pergunta específica” é problemático………?
Ex.: É problemático lembrar-se da sua medicação?

b. Se sim, porquê?
c. “Relevância” de 1 a 10, quão problemático é………….?
Ex.: tomar a medicação?
d. “Passado, presente e futuro”. O/a ..... trouxe uma alteração ao seu estilo de vida atual? Será isso um problema no futuro?
Exemplo: O facto de ter de tomar medicação é uma alteração no seu estilo de vida? Será isso uma alteração no futuro?
e. “Solução do utilizador” O que seria positivo para resolver este problema?
f. “A nossa solução” Seria útil ter um dispositivo …………?
Exemplo: Gostaria de ter um dispositivo que o ajudasse a tomar a medicação? E um alarme?

Enumera os problemas e as soluções que tu e o idoso encontraram.
Enumera os momentos de um dia normal de um idoso e tenta associar cada problema a um momento do dia.
Escreve perguntas para cada problema.

Problema 1: ……….
Eventual solução a explorar: ………
Momento no qual o problema surge .....
Questões
….

Problema 2: ……………
Eventual solução a explorar: ………
Momento no qual o problema surge .....
Questões
….

…..
No final da entrevista, pede ao entrevistado que escreva um diário do seu dia durante .... dias e que o devolva a ../../.. Seleciona
um dia para o recolheres. É preferível que sejas tu a arranjar um diário ao idoso.

Agradece ao entrevistado pela sua colaboração.

Ficha 2 - Ficha de avaliação de tecnologia
Para cada dispositivo encontrado durante a tua pesquisa na Internet:
Indicador

Questões-chave

Descrição do dispositivo

Requisitos funcionais

Quem o faz?

Que tecnologia utiliza?

Eficiência do sistema

O que dizem nos fóruns?

Sustentabilidade económica

Qual é o custo de compra para o
utilizador?

Prós e contras

Qual é o custo de manutenção para o
utilizador?

Sustentabilidade social

Existe muita gente a utilizá-lo?

Qual o grau de dificuldade de
utilização?

Sustentabilidade ambiental

Quanto tempo dura?
Onde se deita fora? É reciclável?
Quanto consome?
Qual é o custo de produção?

NOTAS

Ficha 3 - Ficha de projeto

Nome do projeto

Participantes:
1.
2.
3.
4.

Nome1, Apelido1, função, turma, e-mail
Nome2, Apelido2, função, turma, e-mail
Nome3, Apelido3, função, turma, e-mail
...

Análise:










O que foi proposto
Análise do problema
Dados de investigação iniciais
Exemplos
Procurar referências de mercado
Soluções implementadas
Exemplos
Soluções propostas
Comparação e verificação

Análise técnica:







Análise do problema de um ponto de vista técnico
Soluções propostas para o software e hardware
Diagramas
Questões de conceção e protótipos
Pesquisa de soluções semelhantes já realizadas
Componentes





Ficha de dados
Documentação
Desenvolvimento de sub-rotinas

Modelo:



Tabelas técnicas
Modelo tridimensional

O projeto deve apresentar os seguintes documentos:


Fontes eletrónicas/bibliografia, fichas de dados

Em conjunto com



Os ficheiros técnicos (hw) e ficheiros de fonte listados (sw) e
Apresentação de diapositivos

Diário do projeto:












Data
Participantes
Síntese do trabalho anteriormente realizado
Situação atual
Qualquer recuperação
Resultados da investigação pessoal
Divisão por tarefa
Objetivos do dia
Resultados
Atualização da documentação
Notas

Ficha 4 - Projeto AT personalizado

“O problema”

Necessidade abordada pela ideia do projeto

Produto/ideia do projeto

Proposta de solução industrial, científica, artística, cultural,
organizacional que o aluno realiza durante a formação em alternância.

Atividades

Plano das atividades de formação.

Horários e localizações

Data, local, calendário das atividades

Resultados esperados

- Valor da formação em comparação com o perfil profissional dos
alunos
- Impacto do produto no sistema territorial, plano de negócios, metas
- Competências a desenvolver

Agências: Rede/partes
interessadas

Empresas de acolhimento

Ligações de outros projetos

Outros projetos de alunos da tua escola; outros projetos locais ou
internacionais

Ficha 5

Plano de negócios
Nome da empresa virtual

Índice
Resumo
Descrição, conceito, visão, missão
Análise de mercado e competição
Plano de vendas e marketing
Estratégia de marketing (produto, promoção, local, preço)
Gestão e organização
Organigrama
Plano de operações
Questões legais, responsabilidade social
Plano financeiro
Análise financeira

Ficha 6

Modelo de CV virtual
Informação pessoal
Educação e formação
Experiência profissional
Informações adicionais

Este CV é uma versão de https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
Os professores da 1ª Escola Experimental de Atenas disponibilizaram a versão simplificada que se encontra na ficha 6 para facilitar o trabalho
dos alunos e outro documento no qual era mais simples transmitir as informações pessoais e adicionais.

Ficha 7

Experiências em vídeo sobre a implementação da metodologia DESCI
Objetivo: partilhar a experiência das escolas durante a execução da metodologia DESCI.
Os vídeos curtos são ferramentas de divulgação extremamente eficazes. Permitem partilhar com outras escolas a experiência de implementação
do projeto DESCI. Os vídeos curtos conseguem abordar diferentes aspetos da experiência da escola durante a adotação da metodologia DESCI e
envolver vários agentes que tenham participado nela.
Estes vídeos podem partilhar as seguintes experiências:




Descrição do cenário adotado na escola.
Experiências e perspetivas pessoais sobre as expetativas iniciais e o processo e os resultados do projeto atingidos pelos agentes envolvidos
como os professores, alunos e empresas.
Apresentação do funcionamento de um Living Lab, como se inicia e como se gerem as reuniões.

Todas estas experiências podem ser gravadas com um smartphone e editadas e publicadas nas redes sociais.
O vídeo deve incluir uma menção do projeto, o nome da escola e os nomes e posições das pessoas entrevistadas.
Estas experiências podem ter um grande interesse para outros parceiros na Europa que desejem adotar a metodologia DESCI e obter mais
informações sobre como foi implementada em escolas que já a tenham realizado.

Ao conceberes o teu cenário de implementação, verifica que cumpre com os princípios DESCI. Podes utilizar a lista de verificação nos anexos.

Bibliografia e fontes eletrónicas
1. http://www.cipast.org/download/CD%20CIPAST%20in%20Practice/cipast/en/design_2_5_1.htm oferece um breve resumo
do meta plano, que todos os modos possui direitos de autor
2. De Bono, E., 1985, Six Thinking Hats, Little Brown and Company
1. CONSÓRCIO DESCI - Análise comparativa IO1 das escolas secundárias europeias e os sistemas de formação em alternância
3. CONSÓRCIO DESCI - Ferramenta de Avaliação IO4 Preprint
4. http://www.theworldcafe.com informação sobre o “world café”
5. https://www.youtube.com/watch?v=uR_EEZM6nVY (Braveheart Buenafuente)
6. https://www.youtube.com/watch?v=xb2GD_tHqbs (Trabalho de equipa na casa de banho)
7. https://www.youtube.com/watch?v=j3JeMRWAa2Q (“For the birds”)

