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INTRODUÇÃO
Caros tutores,
Este é um manual criado no âmbito do projeto «Ferramentas inovadoras de equilíbrio entre a
vida pessoal e profissional para promover a igualdade de género», enquadrado no programa
Erasmus+. O objetivo do projeto é apoiar a igualdade entre homens e mulheres através do uso
de ferramentas que proporcionem o equilíbrio entre a vida pessoal/familiar e a vida
profissional.

... PORQUÊ?
O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um tema que faz parte integrante das nossas
vidas. De facto cada um de nós pode conseguir equilibrar trabalho e vida pessoal/famíliar,
contudo, os empregadores, as empresas e as entidades podem nos ajudar significativamente a
fazer isso.
A criação de um ambiente de trabalho motivador e o estabelecimento de condições de
equilíbrio entre trabalho e a vida privada tem um impacto positivo na contratação de novos
colaboradores, na satisfação dos colaboradores, na definição de condições de progressão na
carreira, na igualdade de género, etc., benefícios esses que não são apenas para os
colaboradores mas também, para as empresas e organizações que apoiam esta procura de
equilíbrio.

... O QUÊ?
Uma equipa internacional de especialistas criou o WLB Blended Learning, que combina as
modalidades de formação presencial e online. O formato de implementação do curso
presencial é descrito no manual para formadores. O curso online de WLB Blended Learning é
composto por duas partes: - consultas individuais através de aplicações de comunicação e um
curso e-learning na plataforma moodle.aoacr.cz. Este manual para tutores é uma ferramenta
útil que descreve como usar uma nova modalidade de formação através do formato e-learning
para promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal/famíliar em empresas e organizações.
Encontrará aqui uma explicação passo a passo do uso da plataforma de e-learning
moodle.aoacr.cz, onde poderá aceder ao curso online intitulado "Implementando ferramentas
para promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal/ famíliar nas empresas".

… PARA QUEM?
O manual destina-se a quem nunca trabalhou com a plataforma Moodle (com orientações
detalhadas na ótica do utilizador) e também a quem utiliza o Moodle noutros cursos. O
objetivo deste manual é explicar aos tutores como trabalhar com e-learning, para que este
possa servir como uma ferramenta eficaz para gerentes de RH, executivos e outros educadores
e formandos que desejam inspirar-se, implementar estas ferramentas e melhorar o equilíbrio
entre a sua vida profissional e pessoal/familiar.

… COMO UTILIZAR ESTE MANUAL?
Nos dois primeiros capítulos, poderão ser encontradas informações gerais sobre o e-learning e
a função de tutor. O terceiro capítulo é um guia prático de como gerir e usar a plataforma
Moodle. Na última parte, é apresentada a estrutura específica do curso de e-learning WLB.
Esperamos que o manual se torne uma ferramenta útil para a sua prática de formação.

1. EDUCAÇÃO E-LEARNING
1.1 O QUE É O E-LEARNING?
O e-learning é um processo educacional que usa tecnologias de informação e comunicação
para criar cursos, partilhar conteúdos de estudo, promover a comunicação entre formandos e
formadores/leitores e gerir planos de estudos. Em particular, utiliza elementos multimédia ecrãs interactivos, documentos electrónicos, animação e sequências de vídeo, e-mail, partilha
de ecrã, quadro branco online, testes, etc.
Formas de e-learning:
•

Aprendizagem online assistida por tutor

•

Aprendizagem individual.

•

Aprendizagem em grupo.

•

Aprendizagem baseada em curso.

•

Aprendizagem baseada em vídeo.

•

Aprendizagem baseada em artigos.

•

Aprendizagem baseada em aplicativos.

O Moodle é um software para ambiente de aprendizagem online que permite aceder a
materiais didáticos e comunicar online através da Internet.

Link da Web para o curso e-learning do curso WLB: moodle.aoacr.cz

1.2 AS VANTAGENS E OS INCONVENIENTES DO E-LEARNING
Uma das razões mais óbvias do e-learning é a possibilidade de poupar tempo e dinheiro. Aqui
estão mais algumas vantagens:
Vantagens
•

Flexibilidade a nível de tempo e de espaço

•

Acesso ilimitado a materiais de aprendizagem

•

Informação atualizada

•

Ritmo individual de aprendizagem

•

Efectividade da aprendizagem por meio de elementos multimídia

•

Aprendizagem personalizada

•

Custo-benefício

•

Amigo do ambiente

Inconvenientes
•
Não é adequado para áreas específicas da educação (formação de competências) ou
para grupos específicos de aprendentes
•

É necessário o acesso às TIC

•

É necessário motivar os aprendentes

•

Menos interação com outros aprendentes

•

Menos oportunidades de networking

•

Problemas tecnológicos

•

A reputação dos cursos online pode ser baixa

1.3 FORMAÇÃO PRESENCIAL VERSUS E-LEARNING
A formação presencial é um método de formação em que o conteúdo e o material de
aprendizagem são ministrados presencialmente (individualmente ou para um grupo de
aprendentes). Tal permite uma interação ao vivo entre o aprendente e o formador. Este
método também proporciona um nível maior de interação entre pares.
A formação presencial incentiva:
•

Ao diálogo – que estimula a aprendizagem

•

Ao contacto humano – que promove a coesão

•

Ao envolvimento – o que significa partilhar experiências e comparar-se com outros

•
À valorização – normalemente, a formação é oferecida para ajudar o aprendente e
paga pela entidade empregadora.
Apesar dos benefícios, este tipo de formação pode ser mais complexa de configurar: toda a
logística deve ser antecipada, preparada previamente, acabando por exigir uma gestão de
tempo mais eficiente. Mais importante é a questão do controlo da qualidade; o formador pode
influenciar diretamente os resultados de aprendizagem de acordo com o seu nível de
especialização e pela forma como comunica o seu conhecimento aos aprendentes.
Na formação presencial, os aprendentes geralmente encontram-se reunidos num espaço
especifico, em que o orador/palestrante é capaz de motivá-los diretamente, ou seja, captar a
sua atenção para o processo de aprendizagem. Durante o processo de aprendizagem online, o
professor tem expectativas positivas em relação aos seus aprendentes, confiando que estes
serão participativos e colaborantes.

2. O PAPEL DE UM TUTOR
2.1 O QUE SIGNIFICA SER TUTOR ?
O Tutor é um mentor /pedagogo que cuida de um determinado grupo de participantes, pratica
e debate com eles sobre um determinado assunto, ajuda-os nas tarefas e nos próprios
estudos, etc.
O tutor não ensina, o tutor motiva e orienta os participantes. Ele pode ou não ser o autor do
módulo, o que significa que ele não precisa ser o criador dos conteúdos do módulo. Em relação
ao sistema de e-learning, o tutor assume-se como um elemento impulsionador do mesmo. As
suas principais tarefas incluem:
•
Responder às questões dos participantes relacionadas com o conteúdo dos materiais
didáticos;

•

Supervisionar a evolução do seminário - estabelecendo a agenda de estudos, definindo

os objetivos principais, os procedimentos organizacionais do ensino e as regras de inscrição e
participação no curso;
•
Aconselhar os particpantes e ajudá-los a superar as dificuldades que possam surgir
durante os seus estudos – cuidar da comunidade e estimular a cooperação, motivar os
participantes.

2.2 O PAPEL DO TUTOR
Papel de gestão
•

Consiste no cumprimento de todas as etapas para garantir que existem as condições
para iniciar, implementar e concluir o curso de e-learning.

Papel de socialização
•

Garante atividades de socialização, organização e apoio em benefício do
participante. O tutor comunica com os participantes, informa-os sobre o progresso da
aprendizagem, explica o seu papel, como pode ajudar –los, dando-lhe conselhos sobre como
aprender, por ex. com um e-mail de boas-vindas ou um vídeo. A sua tarefa é motivar os
participantes para a aprendizagem, para garantir um acolhimento personalizado, para criar um
ambiente agradável e uma atmosfera amigável.

Papel técnico
•

Fornece assistência técnica aos participantes que estão com dificuldades de
natureza técnica, por ex., quando não conseguem lembrar-se da senha, não sabem como
entrar na discussão, não sabem como enviar uma tarefa. O tutor comunica através de
ferramentas integradas ao sistema de e-learning, ou seja, e-mail, chat, fóruns de discussão.

Papel pedagógico
•

A base do trabalho do tutor é apoiar a aprendizagem dos participantes, o que inclui
estimular ideias para reflexão e discussão, ajudando a superar obstáculos de aprendizagem e
avaliação dos resultados dos participantes. As funções pedagógicas cobrem uma série de
tarefas: discussão aberta com foco em conteúdos e questões relevantes, envolvimento e
manutenção dos participantes nas discussões, apoiando o interesse dos mesmos nas
discussões.

2.3 COMPETÊNCIAS DE UM TUTOR
As principais competências de um tutor durante a formação e-learning incluem:






Qualificação pedagógica;
Competências de comunicação;
Mente aberta, dedicação ao seu papel, capacidade de adaptação;
Experiência e aplicações práticas;
Disponibilidade.

Em relação aos participantes, o tutor deve sobretudo:
 Fornecer feedback regularmente e atempadamente.
 Entender e apoiar as reações dos participantes durante o tempo de aprendizagem.
 Dar resposta às contibuições dos participantes nas discussões, aos trabalhos
autónomos e aos resultados de avaliação.

2.4 EM RESUMO: RECOMMENDAÇÕES, CONSELHOS PRÁTICOS E
ALGUMAS REGRAS
•

No primeiro contacto, dirija-se a cada participante individuamente.

•

Use o nome preferido de cada participante.

•

Peça para completar o perfil ou, se possível, inserir uma fotografia.

•
Recorra o menos possível à linguagem formal, emoticons (símbolos / abreviaturas do
espaço online).
•

Use uma linguagem simples e clara.

•

Utilize o reforço positivo.

•

Responda o mais rapidamente possível, demonstrando flexibilidade.

•

Mantenha um ambiente amigável e empático.

•

Apoie o alargamento dos horizontes dos participante.

•

Procure motivar constantemente os participantes.

•

Oriente os participantes para que estes sejam responsáveis.

•

Lembre os participantes dos seus objetivos.

O uso da tecnologia atual levanta uma série de questões completamente novas. As áreas a
serem consideradas são principalmente:
•
Possíveis situações enganosas (online cheating)
•

Questões de direitos de autor

•

Licenciamento de recursos educacionais ou ferramentas tecnológicas

•

Código ético de comunicação

•

Preservação da privacidade dos participantes, etc.

3. O SISTEMA MOODLE
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3.1 OS PRIMEIROS PASSOS NO MOODLE
Login
Conectar-se ao moodle é muito fácil, os utilizadores acedem à plataforma através do seguinte
link: http://moodle.aoacr.cz e podem efetuar o login através do seu username e da sua
password.
Os participantes podem também usar o QR code:



O administrador irá criar os dados de acesso para tutores e estudantes depois de estes
terem enviado um pedido através do email: info@aoacr.cz



Será também necessário proceder ao registo via email: utilizando a tecla Začněte
vytvořením nového účtu1 na página de login. Durante o processo de registo, o

utilizador escolhe o seu username e a sua password. Após isso, um email com o link
seguro para a página é enviado para o email do utilizador. Nessa página, a informação
introduzida deve ser verificada e confirmada. Sempre que o utilizador fizer login, serlhe-á pedido o seu username e a sua password.
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Linguagem utilizada nos cursos
As disposições multilingues do Moodle asseguram que não haja restrições de idioma na
aprendizagem online. Os cursos do WLB estão disponíveis nos seguintes idiomas: checo, inglês,
eslovaco, português e grego. É possível escolher o idioma após fazer o login no Moodle: basta
selecionar o idioma na barra superior.

1

Tradução: Comece por criar uma nova conta. Essa tecla só existe em Checo.

Configuração do perfil do tutor
O tutor pode editar o seu perfil; recomendamos a introdução de uma foto. Torna o perfil mais
pessoal e a comunicação com os aprendentes mais fácil uma vez que eles vêem a aparência do
tutor.

A escolha do curso
Após efetuar o login, irá encontrar o Painel de Controlo. Deve
escolher a opção Página Inicial no menu à esquerda, onde pode
também encontrar informações básicas sobre o projeto e o resumo
dos cursos. Pode escolher o curso pretendido aí.

Ambiente de trabalho?
O menu que irá servir de orientação para o curso encontra-se à esquerda. Podem ser
encontradas Informações Gerais e uma visão global dos módulos individuais na página de
introdução.

3.2 PARTICIPANTES
Um dos elementos mais importantes para a parte administrativa do curso são os participantes.
Existe uma lista dos utilizadores inscritos para este curso – aprendentes e tutores. Um
utilizador pode ter mais do que um papel. 2

Gestor
O papel de gestor é atribuído quando o curso é criado. O gestor do curso tem, ao contrário do
formador, o poder de inscrever outros formadores para o curso.

Formador
O papel de formador é normalmente atribuído a um utilizador com funções para realizar um
exercício ou uma palestra num determinado curso.

Formador sem privilégios (sem o direito de proceder a modificações)
Este papel é atribuído a formadores que não têm o direito de modificar o curso e/ou adicionar
materiais ao mesmo.

Aprendente
Este papel é automaticamente atribuído a todos os formandos importados.
Os tutores podem adicionar formandos aos seus cursos. São pessoas que já criaram uma
conta/um perfil no Moddle do AOA CR3. Os tutores podem registar um novo participante no
seu curso através da tecla «Enrol users» (matricular participante).

2

Os papeis no moodle.aoacr.cz estão apenas em checo. Mesmo depois de mudar a língua, estes nãos erão
traduzidos.

3

As instruções para se registar estão no capítulo 3.1.
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Algumas dicas para os tutores
Pode utilizar a lista de participantes para vários fins.
Por exemplo:
- escrever mensagens de grupo ou individuais para cada participante
- fazer o download da lista em formato Excel

E onde pode encontrar o histórico das mensagens? É simples. Clique no balão no canto direito
do ecrã. Pode encontrar o histórico das mensagens num único espaço. As novas mensagens
não lidas são indicadas através do recurso a um quadrado vermelho.

3.3 FORMAS DE COMUNICAR CM OS
PARTICIPANTES
O bate-papo
O módulo de atividade de bate-papo permite que os
participantes tenham discussões síncronas, em tempo real,
baseadas em texto.
O chat pode ser uma atividade única ou pode ser repetido no
mesmo horário todos os dias ou todas as semanas. As sessões de bate-papo são salvas e
podem ser disponibilizadas para que todos possam ver ou podem ser restritas a utilizadores
com a capacidade de ver os acessos à sessão de bate-papo.

Os bate-papos são especialmente úteis quando a comunicação em grupo não pode ser
conduzida presencialmente, por exemplo:
• Reuniões regulares de aprendentes que participam em cursos online para permitir que eles
compartilhem experiências com outras pessoas do mesmo curso, mas localizadas em pontos
diferentes
• Quando um formando que está temporariamente impossibilitado de comparecer
presencialmente nas sessões, conversa com o tutor para colocar o trabalho em dia
• Uma sessão de perguntas e respostas com um palestrante convidado localizado num ponto
diferente do pais ou mesmo no estrangeiro.

Fórum
O módulo de atividade do fórum permite que os participantes
tenham discussões assíncronas, ou seja, discussões que
ocorrem durante um longo período de tempo.
Existem vários tipos de fórum à escolha, como um fórum
padrão onde qualquer pessoa pode iniciar uma nova discussão a qualquer momento; um
fórum onde cada formando pode postar apenas uma discussão; ou um fórum de perguntas e
respostas onde os aprendentes devem primeiro postar antes de poder ver as postagens de
outros formandos. Um formador pode permitir que arquivos sejam anexados às postagens do
fórum. As imagens anexadas são exibidas na postagem do fórum.
Os fóruns podem ser utilizados por várias razões:
•

Um espaço social para que os aprendentes se conheçam

•
Para anúncios relacionados com o curso (usando um fórum de notícias com inscrição
obrigatória)
•

Para discutir conteúdos do curso ou materiais de leitura

•
Para continuar a discussão online após uma dúvida ter surgido durante uma sessão
presencial que decorreu previamente.
•

Apenas para as discussões entre formadores (recorrendo a um fórum oculto)

•

Um centro de ajuda onde os tutores e os aprendentes podem dar conselhos

•
Uma área de apoio individual para comunicações privadas entre aprendentes e
professores (recorrendo a um fórum com grupos distintos e com um estudante por grupo)
•
Para atividades extras, como «quebra-cabeças» para os aprendentes decifrarem e
sugerirem soluções

3.4 TESTAGEM
Cada módulo contém materiais de estudo («Our Course» - «O nosso curso»), um fórum de
discussão («Let’s Discuss!» - «Vamos conversar!») e um teste («Evaluation» - «Avaliação»).
Após trabalhar no módulo, cada aprendente pode efetuar o teste. Este tem as opções a), b), c)

e é avaliado automaticamente. O participante que é bem sucedido na avaliação pode gerar um
certificado no final de cada módulo.

3.5 SAIR
Quando concluir a sua tarefa, não se esqueça de sair da
plataforma Moodle. Pode fazê-lo a partir do menu no canto
superior direito do ecrã.
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4. ESTRUTURA DE UM CURSO E
VERIFICAÇÃO DE
CONHECIMENTOS
4.1. Uma introdução ao módulo em questão
No âmbito do projeto “Work-life balance“, os parceiros desenvolveram um curso direcionado
para os gerentes de recursos humanos, educadores/formadores numa empresa/firma/
negócio, coordenadores de equipas de diversos setores, mas pode também ser seguido por
aprendentes adultos, público em geral, outros educadores e organizações.
Os objetivos do curso são:
a) Mudar a atitude perante a mulher e o trabalho na Europa e trazer à superfície
problemas ligados à questão de género no local de trabalho
b) Fortalecer a empregabilidade e apoiar grupos em risco de pobreza e exclusão social
c) Parentalidade e empregabilidade – Regresso e apoio do mercado de trabalho
d) Equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional para todos os colaboradores
e) Preparação de futuros especialistas em recursos humanos
O curso tem uma estrutura modular, o que significa que inclui informações recolhidas em
módulos distintos que podem ser autónomos, atendendo às necessidades individuais do
aprendente, mas também estão interligados para oferecer uma abordagem mais holística da
temática abordada.
O desenvolvimento do curso pretende alcançar aos objetivos estipulados através da estrutura
proposta, que por sua vez resulta de pesquisas documentais e de campo realizadas pelos
parceiros.
Num primeiro momento, os parceiros contactaram empresas locais (ou nacionais em alguns
casos) procurando exemplos de boas práticas diárias no âmbito da temática do equilíbrio entre
vida pessola/familiar e profissional. Muitas das empresas entrevistadas tinham secções de RH
especificamente dedicadas a essa temática, enquanto outras tinham medidas indiretas de
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que surgiram devido a requisitos legais ou não
oficialmente a partir das necessidades identificadas. Algumas dessas abordagens foram
partilhadas connosco e têm sido usadas como exemplos para os cursos.
Num segundo momento, os parceiros realizaram pesquisas adicionais com base num
questionário dirigido a funcionários/trabalhadores das diferentes empresas, atravésmdo qual
estes partilharam a sua avaliação das políticas de conciliação trabalho-vida nos seus locais de
trabalho, bem como necessidades adicionais que precisam ser atendidas.

Combinando os resultados recolhidos nos dois momentos, os parceiros analisaram os
resultados e, em seguida, iniciaram a pesquisa documental sobre as políticas vigentes nos seus
países de origem. Com o propósito de realçar as politicas já existentes, mas que por alguma
razão não estão a ser levadas a sério, bem como, aumentar a conscientização sobre o que está
a faltar, o que significa recolher recursos que possam ajudar as empresas a fazer as mudanças
necessárias para melhor atender às medidas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
O resultado final é a elaboração de um curso composto pelos quatro módulos seguintes:
1. Identidade e Desenvolvimento Pessoal no Mundo do Trabalho
2. Pais enquanto funcionários
3. Competências de Género e interculturais
4. Avaliação de Necessidades dos colaboradores ao nível pessoal e profissional

4.2. Um programa de formação conciso
Como primeiro passo no desenvolvimento do curso, os parceiros elaboraram um plano de
formação servindo este de roteiro para cada módulo.
“Um plano de formação é geralmente um documento que comunica informações sobre um
curso em específico e define expectativas e responsabilidades. É geralmente mais restrito no
seu alcance do que um currículo. O plano de formação pode ser elaborado pelo tutor do curso
ou por um examination board. “4
Para este curso, os parceiros desenvolveram um plano de formação, baseado na descrição das
unidades dentro de cada módulo, incluindo os elementos seguintes:
a) Título do Módulo: que determina qual o módulo em questão
b) Unidade # Título: determina a ordem da unidade e o título
c) Os resultados de aprendizagem: são um dos mais importantes aspetos a ter em conta
aquando da criação do curso, e especialmente na validação e certificação da educação
não formal. Como mencionado pela Universidade de Toronto5 “Os resultados de
aprendizagem são respostas que descrevem os conhecimentos ou as competências
que os aprendentes devem adquirir até ao fim da realização de uma determinada
tarefa, aula, curso ou programa e ajudá-los a perceber em que medida aqueles
conhecimentos e aquelas competências lhes poderão ser úteis. Estão centrados no
contexto e nas potenciais aplicações desses conhecimentos e dessas competências,
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ajudam os aprendentes a relacionar-se com a aprendizagem em diferentes contextos e
apoiam na orientação da avaliação.“
d) Conteúdos das unidades: definir os conteúdos da unidade ajuda a criar uma estrutura
mais agradável, clara e concisa dentro da unidade. Apesar de não ser obrigatório,
mencionar os conteúdos das unidades ajudará o aprendente a entender melhor o
curso que vai seguir; irá portanto permitir-lhe visualizar as suas necessidades e
expetativas, o que será importante depois na avaliação do curso e das necessidades
emergentes.
e) Descrição geral da unidade: a descrição da unidade ajuda a apresentar o objetivo do
curso e as necessidades subjacentes à sua implementação. Podem ser usadas
referências bibliográficas, mas estas devem ser específicas e devem ser refletir a
abordagem e os conteúdos do curso.
f) Atividades e recursos: as atividades e os recursos foram incluídos neste plano de
formação de forma a facilitar a preparação dos aprendentes. Podem ser vistos como
um substituto dos pré-requisitos encontrados noutros planos de estudos mais comuns
e procuram ajudar o aprendente a perceber a base de criação do curso, passando a
perceber os objetivos e a abordagem utilizada, assumindo uma parte mais ativa no
processo de aprendizagem.
g) Algumas dicas práticas: nesta versão, as dicas práticas funcionam como uma ponte
entre os resultados de aprendizagem e a secção de atividades e recursos. Elas podem
atuar como gatilhos de brainstorming antes do curso, bem como um pequeno resumo
dos principais resultados do curso ao qual o aprendente pode ter acesso direto ao
colocar o novo conhecimento em prática. Além disso, é um ótimo ponto de avaliação
para o tutor não perder o foco nos objetivos pretendidos, bem como, implementar
atividades mais práticas no currículo. Especialmente na educação de adultos, onde o
conhecimento é mais frequentemente combinado com a implementação prática do
assunto em questão, incluir dicas práticas ajuda tanto o aprendente quanto o
tutor/educador a entender as aplicações da vida real dos conhecimentos adquiridos
através do curso, tornando-o também mais ativo.
h) Avaliação: A avaliação é parte integrante, mas também a parte mais“ameaçadora” de
um curso. Pode ter formatos muito diferentes, dependendo das intenções dos tutores.
Ela é mencionada como parte de um plano de formação para que os aprendentes
saibam se uma avaliação é necessária ou não para concluir o curso com sucesso, bem
como, entender o que os tutores consideram importante. Geralmente, se nos
referimos a um curso certificado, a avaliação é obrigatória, caso contrário, é opcional e
é usada principalmente como um método de recuperação ativa dos principais aspectos
do curso. Se pretender adicionar uma sessão de avaliação na sua unidade, é
aconselhável incluir tempo estimado de conclusão, formato (múltipla escolha,
perguntas abertas, dramatização, avaliação de escala, reflexão sobre o conhecimento
adquirido, etc). Há também a opção de se incluirem métodos de avaliação “indiretos”,
ou seja, a conclusão de tarefas, apresentação de exercícios/projetos durante o
processo de aprendizagem que podem ser descritos principalmente como uma
implementação prática dos conhecimentos adquiridos.

4.3. Metodologias e Atividades adequadas de Equilíbrio entre a Vida Pessoal /
Familiar e Profissional
Pela sua natureza, um assunto como o Equilíbrio entre a Vida Pessoal/Familiar e Profissional
requer contribuições e avaliações da vida real, o que significa que o seu conteúdo e foco estão

diretamente ligados às experiências das pessoas e como isso pode ajudar a moldar políticas
mais centradas na pessoa.
É claro que, como o assunto já foi analisado anteriormente, atualmente também temos acesso
a modelos existentes de preparação e “confronto” dos desequilíbrios entre vida pessoal e
profissional, bem como, políticas e leis mais favoráveis ao trabalho. Portanto, precisamos
entender que não esperamos descobrir algo, mas sim, construir sobre isso e torná-lo mais
relevante para o contexto social moderno, analisando o que funciona e em que contexto.
Por esta razão, ao longo do curso utilizamos metodologias que se baseiam tanto em
conhecimentos, modelos, abordagens e práticas existentes, como também incluimos o
envolvimento dos participantes, o que pode levar ao surgimento de novas necessidades de
inovação na área.
Dependendo das necessidades de uma empresa para implementar tais abordagens, bem como
das suas competências e dos seus meios, há uma infinidade de formas de conseguir isso.
A maioria das abordagens está centrada em uma mudança na mentalidade da
gestão/administração por meio de esforços comportamentais conscientes baseados em
atividades de reflexão e autoavaliação. Essas atividades exigem uma contribuição constante do
aprendente no formato de perguntas abertas ou através da avaliação das práticas utilizadas.
Além disso, existem formas que se baseiam no conhecimento adquirido através de exemplos
da vida real, baseadas em modelos concretos, mediante estudos de caso (resolução de
problemas), dinâmicas de grupo, entre outros.
Para informações mais completas sobre diferentes metodologias e atividades adequadas à
formação sobre a temática do Equilíbrio entre a Vida Pessoal/Familiar e Profissional, veja os
módulos compilados pelos parceiros que realizaram uma extensa pesquisa sobre os recursos
disponíveis.

4.4. Recursos estimulantes
Por recursos estimulantes entendemos as atividades e os conteúdos que permitem um
processo educacional mais eficaz. Essas atividades/conteúdos podem “manter o interesse do
aprendente, estimular o seu pensamento crítico, alimentar a sua imaginação e reforçar a sua
repetição. Eles captam tanto a mente quanto as emoções e baseiam-se nas origens culturais e
linguísticas dos aprendentes”6.
Eles estão geralmente relacionados a questões da vida real para que os aprendentes possam
vê-los como uma competência prática que pode ser usada fora do ambiente da aprendizagem.
Como tutor, pode avaliar os seus recursos educacionais como estimulantes com base nos
seguintes critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação da Nova Zelândia:
• O recurso inclui conteúdo rico e atraente que faz perguntas provocadoras, estimula o
pensamento crítico e reforça a sua repetição?
• Baseia-se e valoriza o conhecimento, a experiência e os valores culturais dos aprendentes?
• O seu design atrairá os formandos e incentivará-os a envolverem-se no processo de
aprendizagem?
• Permite que os aprendentes explorem tópicos e escolham atividades que despertem o seu
interesse, alimentem a sua imaginação e conduzam a uma aprendizem memorável?
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Claro, nem sempre é possível verificar todos os critérios acima mencionados num mesmo
recurso, mas desde que 2 ou 3 afirmações sejam verdadeiras, pode ter certeza de ter um bom
recurso que estimula o pensamento do aprendente.

4.5. Um modelo de avaliação em forma de jogo, quiz ou atividade reflexiva
Como acima mencionado, a avaliação é uma parte importante de um curso, pois ajuda o
aprendente a refletir sobre o conhecimento adquirido, bem como determinar o que ainda
precisa trabalhar. Muitas vezes pode ser “desafiador”, "ameaçador" para algumas pessoas,
mas devemos sempre deixar claro que isso é apenas para ter a certeza de que pelo menos
alguns conceitos-chave foram assimilados.
Para efeitos deste curso, e considerando os seus objetivos e as suas abordagens, os parceiros
decidiram que a melhor estratégia seria ter uma variedade de métodos de avaliação ao longo
do curso.
Como anteriormente mencionado, o curso tem a estrutura seguinte:




Módulo
Unidade
Sub-unidade

Como pode ser observado pelo conteúdo programático, que foca o desenvolvimento de cada
unidade, as atividades que irão auxiliar no processo de aprendizagem já se encontram
disponíveis. Assim, o primeiro método de avaliação utilizado no nosso curso é mais um
método de avaliação informal (o que significa que o formando não o vê como uma avaliação,
mas como uma atividade) que é na forma de uma atividade com características reflexivas e
permite ao tutor determinar o nível de envolvimento do aprendente, assim como os seus
conhecimentos sobre a temática, tornando assim também a aprendizagem mais interativa.
Por outro lado, existe a necessidade de avaliar os conhecimentos específicos abordados, pelo
que, para este caso, no final de cada módulo haverá um pequeno questionário para “testar” a
compreensão dos conceitos básicos abordados durante o processo de aprendizagem do
módulo.
No final do curso, haverá alguns estudos de caso baseados no local de trabalho, onde os
aprendentes responderão, com base nos seus conhecimentos recém-adquiridos, como lidar
com eles.
Para resumir, a metodologia utilizada é:






Nível 1 – Durante a implementação do curso, os aprendentes são chamados a
participar em atividades baseadas em jogos ou com um caráter mais reflexivo para que
o tutor entenda os níveis de envolvimento e participação, bem como avaliará a eficácia
e a atratividade do processo educacional
Nível 2 – No final do módulo, os aprendentes são chamados a refletir sobre os
conhecimentos adquiridos, respondendo a breves questionários que testam a sua
compreensão dos principais conceitos apresentados durante o curso e ajudam a
determinar lacunas de conhecimento.
Nível 3 – No final do curso, alguns estudos de caso para resolver com base no
conhecimento adquirido são apresentados aos aprendentes. Os estudos de caso
podem incluir elementos de pelo menos dois módulos para que o processo se torne
um pouco mais desafiador. O objetivo deste processo é fazer com que o aprendente
reflita criticamente sobre o conhecimento adquirido, faça uso de suas habilidades de

resolução de problemas e encontre maneiras criativas e comumente aceitáveis de
abordar questões relacionadas com o local de trabalho.
As atividades de avaliação para este curso são opcionais, mas incentivadas especialmente para
os aprendentes que visam implementar os conhecimentos e as abordagens apresentados no
seu local de trabalho, bem como para aqueles que desejam receber um certificado de
conclusão do curso.

4.6. Adaptação ao contexto – Direitos e Legislação
Um comentário final relativamente à estrutura do curso é o Contexto de Adaptação que não
foi discutido até agora. Como a parceria é composta por diferentes países europeus, o
conteúdo básico apresentado, em língua inglesa, durante o curso utiliza uma abordagem geral
aplicável a diferentes contextos. Uma vez que o curso não depende muito de ações
regulamentadas por lei, mas sim de ações relacionadas com a mudança de mentalidades no
local de trabalho, os módulos estão disponíveis para todos os aprendentes e nas línguas de
todos os parceiros.
Mas ainda há a necessidade de tornar o conteúdo um pouco mais relevante para o contexto
dos aprendentes; é por essa razão que cada módulo apresenta o contexto legislativo específico
do país que é único para cada parceiro e que trata de questões relacionadas com a legislação e
os direitos no país do parceiro em questão.
Este módulo estará disponível no idioma do respectivo país, bem como em inglês para
empregadores/funcionários não nativos que atuam no país em questão.
Nesta parte, os aprendentes tomarão conhecimento da legislação relevante em uso no país
especificado no que concerne às questões relcionadas com o Equilíbrio entre a Vida
Pessoal/Familiar e Profissional, os direitos reconhecidos, a legislação europeia que atua como
um complemento/esclarecimento para “pontos cegos” dentro da legislação nacional e, claro,
informações sobre os órgãos relevantes (serviços públicos, associações/ONG/organizações
sem fins lucrativos, etc.) que são partes interessadas neste domínio e podem oferecer ajuda
adicional e recursos atualizados para necessidades futuras.
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4.7. Consulta individual online como parte integrante o WLB Blended Learning
As consultas individuais são parte integrante do WLB Blended Learning. As necessidades e
configurações das empresas podem ser diferentes e, portanto, alguns dos participantes podem
utilizar outra alternativa de apoio. Discutir os procedimentos na implementação das
ferramentas do WLB permitirá que os responsáveis de RH e a gestão de RH usem o
conhecimento adquirido na prática de forma eficiente.
Várias aplicações de comunicação podem ser usadas para consultas; também é aconselhável
prestar atenção à segurança dessas ferramentas. Após acordo com o tutor-chave/tutor de RH,
o funcionário seleciona uma aplicação de comunicação adequada. Apresentamos a seguir uma
visão geral dos meios de comunicação mais comuns, mas, naturalmente, existem outras
opções.
O WhatsApp promete codificação completa, o que é importante do ponto de
vista da segurança. No entanto, existem várias áreas problemáticas a serem
enfrentadas. As mensagens estão seguras, mas o WhatsApp armazena
informações sobre utilizadores em servidores privados. A empresa pode então
usar essas informações para fins promocionais. Além disso, as informações
desses servidores podem ser repassadas aos órgãos governamentais em caso de
“emergências”. Outro risco são os hackers que podem entrar nos servidores do WhatsApp
para obter acesso a números de telefone e informações da conta do utilizador.
O Signal oferece codificação forte e pode ser instalado no telefone e no
computador. As mensagens são criptografadas para que apenas o remetente e
o destinatário as possam ler. O Signal usa criptografia de código aberto, para
que especialistas possam testá-lo e procurar falhas, tornando o aplicativo ainda
mais seguro. Os utilizadores podem configurar a exclusão automática da
mensagem, desde que insiram o intervalo de tempo para exclusão. Isso garantirá a sua
privacidade, mesmo que alguém entre no seu telefone. Signal não tem emoticons animados.
No entanto, podem importa-los do seu próprio dispositivo.
O Telegram tem mais de 200 milhões de utilizadores. Por padrão, o aplicativo
criptografa completamente as chamadas de voz para que ninguém as possa
ouvir. No entanto,
a criptografia de mensagens precisa ser ativada
manualmente. Assim como no aplicativo Signal, se pode definir um intervalo de
tempo após o qual as mensagens serão excluídas automaticamente. O
aplicativo também pode lidar com o compartilhamento multimédia.
O Riot.IM suporta VoIP, chamadas de vídeo e codifica completamente suas
mensagens. Cada utilizador tem seu próprio ID, que é usado em vez de um
número de telefone e isso leva a uma melhor proteção de sua privacidade. Riot
é um sistema operacional de código aberto. O aplicativo tem os seus próprios
robôs, mas os utilizadores podem criar os seus próprios. Os utilizadores podem
trabalhar com o software para aumentar a flexibilidade e a segurança. Devido ao seu caráter
de código aberto, o Riot é mais adequado para equipas de desenvolvimento do que para
grupos corporativos. A Riot tem salas de bate-papo e cada utilizador pode visitar conversas
públicas. Você também pode criar salas privadas, acessíveis por meio de um link da web. A
aplicação informática é muito clara e está disponível em vários idiomas.

O Skype pode ser instalado no computador desktop e no telefone. Oferece
codificação de ponta a ponta. Esse recurso é puramente opcional no Skype e se
aplica a todas as mensagens de texto, chamadas de áudio e chamadas de vídeo
dentro do aplicativo.
Os contactos profissionais dos responsáveis de RH são atualizados e listados na plataforma
Moodle. Estes são os “professores” que conduzem o curso de e-learning e são também os
tutores da aprendizagem presencial dentro do curso.
Os requisitos e as necessidades individuais dos representantes individuais de empresas e
organizações podem, assim, ser atendidos de forma flexível e o procedimento de
implementação do equilíbrio entre vida profissional e pessoal pode ser discutido na prática.
A conciliação da vida pessoal/familiar e profissional é um processo interminável que se adapta
constantemente às condições e às necessidades dos colaboradores nas empresas. Envolve a
criação de uma relação individual, familiar e de trabalho que muda ao longo do tempo. As
consultas online permitem co-criar as condições de equilíbrio entre vida pessoal e profissional
no que diz respeito à individualidade de cada empresa.

5. QUEM ESTÁ POR DETRÁS DESTE
MANUAL
AOA CR (The Association of Czech Experts in Andragogy)
É uma organização sem fins lucrativos cujos membros incluem
especialistas em andragogia e outros profissionais envolvidos na educação
de adultos, seja como educadores diretos em educação não formal de
adultos, educadores nos setores privado, público e sem fins lucrativos ou
especialistas e pesquisadores em andragogia. Os membros se concentram
em vários campos da educação de adultos - desde a educação técnica até
às competências sociais.
O objetivo central das atividades desenvolvidas pela associação é assegurar a
profissionalização dos seus membros e dos serviços que prestam, contribuindo assim para o
desenvolvimento da educação de adultos. A AOA CR representa os seus membros e as suas
atividades em organizações internacionais (EAEA e CEDEFOP), apresenta propostas para a

preparação e implementação de medidas legislativas e outras no domínio da educação de
adultos e coopera com as autoridades estatais da UE. Outro objetivo da associação é a troca e
divulgação de informações e experiências profissionais entre os membros da AOA CR na área
de educação de adultos.
Para mais informações: www.aoacr.cz

AIVD SR (The Association of Adult Education Institutions in Slovakia)
A AIVD SR é uma organização voluntária não governamental,
apolítica, sem fins lucrativos, estabelecida em 1991 com sede em
Bratislava, Eslováquia. Contam com mais de 100 membros (2021):
ONGs, instituições públicas e privadas de educação de adultos.
Como organização guarda-chuva, a AIVD SR é a coordenadora da
Semana de Aprendizagem ao Longo da Vida na Eslováquia e faz
parte das redes locais, regionais e nacionais. A AIVD SR é membro
da European Association for the Education of Adults (EAEA) desde
2008 e da European Basic Skills Network (EBSN) desde 2017. A associação também está
representada na Sectoral Alliance for Education, Science and Sport, no Accreditation Board for
Further Education do Ministério da Educação, e uma série de outros conselhos e comités.
O foco dos projetos nacionais e internacionais da AIVD SR é melhorar as condições de
educação e aprendizagem de adultos na Eslováquia, oferecendo a possibilidade de troca de
experiências e estabelecimento de parcerias. Há 30 anos, a AIVD como a maior associação
profissional do género, visa: promover os interesses e as necessidades das instituições de
educação de adultos, facilitar o desenvolvimento dos seus membros, concentrar capacidades
profissionais para soluções e desenvolvimento em educação de adultos, cooperar com as
autoridades estaduais e outros entidades na preparação e implementação de medidas
legislativas e outras de educação de adultos, organizam eventos para profissionais de EA e
público em geral, certificam docentes de Educação de Adultos, representam os membros e
promovem as suas atividades junto de associações nacionais e internacionais.
Para mais informações: www.aivd.sk

DAFNI KEK
DAFNI KEK é um centro de educação e pesquisa sem fins
lucrativos.
Com base nos artigos oficiais dos Estatutos: “O âmbito inicial
da instituição era a conceção e oferta de cursos de Formação
Profissional contínua e de Educação de Adultos a uma vasta
gama de grupos marginalizados no quadro de financiamento da UE, Financiamento do Estado
ou de forma independente”.
A organização atuou anteriormente como um centro independente de pesquisa para a
inovação em educação de adultos, além de ser um Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida,
certificado pela EOPPEP (Organização Nacional para a Certificação de Qualificação e
Orientação Profissional), até 2020, sob o qual a organização deve respeitar e agir de acordo
com as legalidades nacionais para tais centros educacionais. Desde 2002, a DAFNI KEK tem
capacidade para ministrar cursos a nível nacional através de Estruturas e departamentos
certificados em várias cidades, principalmente em Atenas e Argos. Devido às recentes

reformas e grandes mudanças nas prioridades da organização, DAFNI KEK é um centro de
educação e pesquisa sem fins lucrativos.
A organização acha que a declaração de Paolo Freire que está em destaque no site da
organização, bem como pendurada nas paredes de seus escritórios, realmente cobre a
essência
em torno do trabalho contra a injustiça social, incluindo a injustiça contra diversos grupos de
pessoas de diferentes culturas e países, ou seja: “...não há transformação sem ação... Os
educadores progressistas precisam se convencer de que não são apenas professores – isso não
não existe - não apenas especialistas em ensino. Somos militantes políticos porque somos
professores... O nosso trabalho implica ensinar disciplinas com sobriedade e competência, mas
também exige o nosso envolvimento e a nossa dedicação para superar a injustiça social.” (Professores como Trabalhadores Culturais: Cartas aos Que Ousam Ensinar, pág. 42) PAULO
FREIRE
DAFNI KEK é também membro ativo da European Association for Education of Adults, parceiro
ativo da OED Network (Outreach-Empowerment-Diversity), fornecedor oficial registado de
consultoria profilPASS (por DIE, DE) na Grécia, membro da Euromobility Network e parceiro da
AnnaLindh Foundation (via CYCLISIS, nosso departamento cultural, www.cyclisis.gr), parceira
ativa do grupo focal “aprendentes e jovens difíceis de alcançar” da NECE (bpb).
Para mais informações: www.kekdafni.gr

EPATV
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) é uma
escola profissional, uma entidade formadora e um centro de
educação de adultos, onde se desenvolvem atividades
sociais e educativas em contextos formais, não formais e
informais. É uma instituição privada tutelada pelo Ministério da Educação, que foi fundada em
1993 em Vila Verde, zona rural do norte de Portugal, pouco qualificada e cuja população
enfrenta problemas sociais e económicos, principalmente devido ao desemprego, às baixas
qualificações formais e às condições de vida. Intregado na escola profissional, temos um
Departamento de Aprendizagem ao Longo da Vida e Educação de Adultos, especialmente
vocacionada para o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
desde 2006 e com mais de 40 000 horas de cursos de formação dirigidos a adultos. O nosso
centro é especializado na requalificação das qualificações da população adulta, pelo
reconhecimento de um nível superior de qualificações formais ou pelo reconhecimento de
uma qualificação profissional.
A escola também desenvolve, há muito tempo, atividades de voluntariado, um projeto Ecoescola e projetos Erasmus +, que envolvem todos da comunidade e mantêm todos motivados
e com uma atitude positiva em relação ao desenvolvimento pessoal, social e ao ambiente e
sua sustentabilidade. Diariamente procuramos promover a inclusão social, a igualdade de
género, a cidadania ativa, o emprego ou o auto-emprego; trabalhamos também na prevenção
do abandono escolar precoce.
A EPATV é também membro da APCEP – Associação Portuguesa para a Aprendizagem ao
Longo da Vida e da ANESPO – Associação Nacional das Escolas Profissionais. A nível local, a
EPATV tem uma forte relação com a comunidade, com todos os atores da sociedade civil. A
nível nacional, a EPATV trabalha em estreita colaboração com os Ministérios da Educação e do
Trabalho e com o Alto Comissariado para as Migrações.
Para mais informações: www.epatv.pt
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