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Introdução
A educação básica é importante para participar adequadamente na sociedade atual. Sem ser capaz de
ler e escrever, realizar operações matemáticas básicas ou manipular dispositivos digitais, é quase
impossível gerir a vida quotidiana. Não só quando procura se emprego, mas também quando se utiliza
transportes públicos ou em reuniões oficiais em escolas ou autoridades públicas, a educação básica é
uma condição prévia.
No nosso trabalho diário com os ciganos, assistimos a diferentes tipos de dificuldades em várias
situações e desde então trabalhamos para melhorar as suas possibilidades. A comunidade cigana
continua a ser vítima de discriminação e exclusão, como mostra um estudo de 2012 realizado pela
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Cerca de 20% dos adultos ciganos consideramse analfabetos e cerca de 14% das crianças ciganas não frequentam a escola. Não ter acesso à educação
tem muitos aspetos negativos, como aumento do risco de pobreza, alto número de desempregados e
assim por diante
O nosso projecto BERA, que é a versão curta para o “Ensino básico para adultos ciganos”, foi
desenvolvido para dar aos adultos ciganos a possibilidade de aceder mais facilmente ao ensino básico.
Criam os ao todo três produtos intelectuais: um manual para educação básica para adultos, um kit de
ferramentas para educação básica para adultos em context familiar e uma coleção de dados e
melhores práticas. Este manual foca a educação básica para adultos ciganos.
As seis organizações participantes da Caritas da Austria, Bósnia e Herzegovina, Itália, Portugal,
Roménia e Servia estão a trabalhar com a comunidade cigana em diferentes projectos. Todos os
parceiros chegaram à mesma percepção, que a educação é uma base para os ciganos conseguirem
emprego, mas também para dar-lhes perspectivas para o futuro. O projecto é desenvolvido Como um
projecto europeu, uma vez que, Na nossa opinião, o tópico diz respeito a muitos países e, portanto, as
soluções devem ser desenvolvidas a nível europeu.
Os objetivos do projeto são aumentar a consciencialização (especialmente nas áreas de política,
estudos pedagógicos e sociais), aumentar a autoconsciência dos ciganos (por inclusão) e desenvolver
conceitos que possam ser usados e implementados facilmente. Os resultados a longo prazo que
esperamos alcançar são melhores oportunidades para os ciganos no futuro, devido a um acesso mais
fácil à educação e devido a uma maior consciencialização da comunidade cigana sobre a importância
da educação. Portanto, esperamos que muitas organizações, pedagogos e assistentes sociais usem e
implementem nossos produtos intelectuais.

Nas próximas páginas, encontrarão num primeiro capítulo informações sobre a situação legal nos
países participantes em relação à educação. O próximo capítulo é um resumo de nossas entrevistas
com especialistas e adultos ciganos sobre an educação básica. Um terceiro capítulo, pode ler sobre as
teorias da educação. Depois desses três capítulos introdutórios, pode encontrar a peça central do
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nosso manual: as unidades de aprendizagem. Este capítulo está estruturado numa parte geral, válida
para todas as unidades de aprendizagem e nas unidades específicas de aprendizagem para leitura e
escrita, competências matemáticas e competências digitais.
O sexto capítulo contém algumas informações adicionais, que consideramos úteis ao desenvolver os
manuais, como por exemplo aspetos importantes da educação de adultos, uma diretriz para a primeira
unidade e um subcapítulo sobre mobilidade. Depois de um curto Outlook, você pode encontrar 30
exemplos de material de unidades de aprendizagem no anexo.
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Quadro Legal dos Países Participantes
Este capítulo apresenta uma perspetiva geral do enquadramento legal no que diz respeito à educação
de adultos nos países participantes. Cada documento apresenta uma visão do enquadramento legal,
bem como uma lista das instituições existentes e informações sobre os custos de educação de adultos.

Educação de Adultos na Áustria
Enquadramento Legal
A educação de adultos deve ser certificada, de modo a que os participantes possam obter um
certificado válido. A certificação mais comum é a Ö-cert, que inclui diferentes aspetos nas áreas de
requisitos básicos/filosóficos da organização, requisitos organizacionais (ex. educação de adultos como
um dos objetivos primários da organização, transparência dos programas disponibilizados), requisitos
quanto aos cursos disponibilizados (ex.: os cursos devem ser acessíveis ao publico em geral ou a
públicos-alvo), requisitos éticos e democráticos (ex.: reconhecimento dos direitos humanos, nãodiscriminação) e reconhecida qualidade de avaliação.
Instituições
Os programas de educação de adultos variam consoante as diferentes províncias da Áustria,e são
implementados por organizações privadas, ONGs e empresas que são financiadas por organismos
públicos e que operam a nível local ou regional. As exceções são a Volkshochschule, a BFI e a WiFi, que
trabalham em todo o território nacional. Em muitos casos, é obrigatória (e gratuita) uma entrevista de
aconselhamento e um teste diagnóstico.
Oferta Formativa (exemplos)
• Cursos de Alfabetização e Língua
• Cursos de Línguas para grupos-alvo
• Licenciatura em Ensino Obrigatório = “Pflichtschulabschluss”
• Ensino Básico para falantes não-nativos de alemão
• Cursos de Integração
Custos
Desde 2012, a “iniciativa educação de adultos”, como uma iniciativa entre os estados federais e a
nação da Áustria, tem o objetivo de financiar os cursos de educação básica para jovens e adultos depois
terminarem a escolaridade obrigatória. A Iniciativa financia os cursos de educação básica até ao final
do ensino obrigatório. Todas as instituições, mencionadas anteriormente, que disponibilizam este tipo
de cursos, podem candidatar-se à Iniciativa de modo a obter acreditação e financiamento. Todos os
cursos financiados pela iniciativa Educação de Adultos são gratuitos para todos os participantes dos
cursos. Todos os materiais do curso, como livros, etc. são também gratuitos.
Assim, frequentar um curso de ensino básico é gratuito para todos os adultos, que vivam na Áustria e
tenham necessidades de educação básica, independentemente da sua origem.
Existem, no entanto, outros cursos não acreditados pela iniciativa educação de adultos, com custos
associados.
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Educação de Adultos na Bósnia-Herzegovina
Enquadramento Legal
A nível estatal não existe qualquer agência, instituto ou entidade semelhante dedicada à educação de
adultos.
O documento Princípios e Normas da Educação de Adultos na Bósnia-Herzegovina (Diário da República
BH, n. 39/14) foi adotado em 2014 pelo Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina. Outro
documento, adotado a nível estatal, é a Plataforma Estratégica para Educação de Adultos no contexto
de aprendizagem ao longo da vida na Bósnia-Herzegovina 2014-2020 (Diário da República BH, n.
96/14), que determina o enquadramento Legal e fundamentos para a cooperação e atividades das
entidades responsáveis, Instituições, organizações e indivíduos em todos os níveis do Governo da
Bósnia e Herzegovina relativamente à Educação de Adultos.
Uma vez que na Federação Bósnia-Herzegovina são os Cantões as entidades responsáveis pela
educação cada ministério cantonal determina as tarefas administrativas e tarefas específicas,
conforme determinado pela Constituição, leis e regulamentos de cada Cantão e matéria de educação.
A regulação, neste campo, será adotada por cada Cantão separadamente, o que ainda complica e
dificulta mais o processo. Até à data, sete cantões adotaram as leis de educação de adultos (Una-Sana,
Zenica-Doboj, Bosnian-Podrinje, West Herzegovina, Tuzla, Sarajevo e Bosnia Central).
Instituições
As Instituições que disponibilizam curso de ensino de adultos são, na sua maioria, privadas (à exceção
da Universidade Radnički Banja Luka), financiadas pelos participantes e estão orientadas para o lucro.
Algumas ONGs também têm cursos, mas estes são não formais e muitas vezes não são aceites por
outras organizações.
Oferta Formativa (exemplos)
As ofertas formativas são diversas, e existem, quer cursos de pequena dimensão e não formais quer
formações reconhecidas publicamente. Os mais populares são os cursos de línguas, de novas
tecnologias e cursos vocacionais (como por exemplo operador de máquinas, prestadores de cuidados,
etc.…)
Aspetos Financeiros
Uma vez que a maioria das Instituições são privadas, os participantes têm de pagar um valor para
participar. Nas ONGs a maioria dos cursos são gratuitos.
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Educação de Adultos em Itália
O Sistema Educativo de adultos em Itália:
O artigo 33º da Constituição Italiana assenta em dois princípios básicos: o Estado é obrigado a criar um
sistema público de ensino acessível a todos os jovens; as organizações e os privados podem criar
escolas e universidades sem custos para o Estado. Mais ainda, as escolas financiadas pelo Estado
(scuole paritarie) podem emitir certificados com o mesmo valor legal que as escolas estatais dos
mesmos tipos e níveis. Estas escolas podem escolher as suas próprias orientações culturais e
abordagens pedagógicas. As escolas sem fins-lucrativos têm um regime fiscal próprio.
O decreto presidencial Número 263 de 29 de Outubro de 2012 apresenta as regras para reorganizar a
estrutura e o ensino nos centros educativos para adultos nas diferentes Províncias (CPIA), incluindo os
cursos noturnos. Foram lançados projetos de assistência no ano letivo de 2013/2014. Estes projetos
envolveram 9 regiões e visaram testar a nova estrutura organizacional.
Instituições
• Os centros territoriais permanentes (Centri Territoriali Permanenti - CTPs) foram criados em
1997 para a educação e formação de adultos. Foram criados para garantir a universalidade da
oferta formativa e educacional de modo a ir ao encontro de diferentes necessidades sociais a
nível nacional. O objetivo era assegurar que existia uma “oferta formativa integrada entre as
universidades, escolas e centros vocacionais”. As CTPs são gratuitas.
• Aulas noturnas nas Escolas Secundárias
• Os cursos privados noutras agências educativas estão sujeitos a pagamentos.
Ofertas Formativas (exemplos)
Desde o início do ano letivo de 2014/2015, os cursos de educação e formação para adultos, incluindo
os oferecidos em estabelecimentos prisionais e centros de correção, estão organizados da seguinte
forma: cursos de primeiro nível, cursos de literacia e língua italiana, oferecidos pelos CPIA; cursos de
segundo nível oferecidos pelas escolas que têm cursos técnicos, vocacionais e artísticos.
Aspetos Financeiros
A educação básica para os jovens (até aos 16 anos) é gratuita. As famílias apenas pagam as refeições
e os livros.
As pessoas que frequentam as CTP apenas pagam os livros e o seguro.
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Educação de Adultos em Portugal
Enquadramento Legal
A educação de adultos (EA) é uma modalidade de educação, que cobre todos os níveis de Educação
Básica no país. Esta modalidade está pensada para os adultos que não continuaram os seus estudos e
para os que não tiveram acesso ao ensino primário/secundário na idade adequada. A Lei de Bases do
Sistema educativo (LDB 9394/96)1, no seu artigo 37º, 1 afirma: os sistemas educativos deverão
assegurar o acesso gratuito às oportunidades educativas aos adultos que não puderam aceder aos
estudos na idade apropriada, tendo em atenção as características do estudante, os seus interesses,
condições de trabalho e vida, através de cursos e exames. Assim, a educação de adultos torna-se uma
responsabilidade do Estado. O governo criou a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos
(ANEFA) que, juntamente com a Agência de Qualificação Nacional, são os responsáveis pelos
programas de educação de Adultos.
Instituições
Os Centros de Novas Oportunidades de Portugal (CNO): os CNOs representam um dos ramos do
sistema nacional de qualificação (Decreto-lei número. 396/2007, de 31 de Dezembro) que estão
articulados e suplementados no Sistema educativo e formação atual, com os cursos públicos e privados
de educação e formação de adultos (Cursos EFA), Módulos Formativos, ou outras possibilidades para
completar a educação básica. Outras opções para a educação de adultos são:
• Escolas e
• Centros públicos de Formação Professional
Oferta Formativa (Exemplos)
As pessoas podem integrar sistemas de aprendizagem que envolvem as capacidades básicas de leitura
e escrita – linguagem e comunicação, matemática para a vida, tecnologias da informação e
comunicação.
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC): visa aumentar o nível de
qualificações educativas (RVCC escolar) e profissional (RVCC Professional) da população adulta, através
do reconhecimento das aprendizagens adquiridas fora do sistema educativo e vocacional.
Cursos de Educação e Formação para Adultos (EFA): visa elevar os níveis de qualificação educacional e
profissional da população adulta portuguesa através de uma oferta integrada de educação e formação
para aumentar a sua empregabilidade e assegurar as competências adquiridas ao longo da vida
Cursos de Especialização Tecnológica: não são cursos superiores que visam uma qualificação
profissional e satisfazer as necessidades identificadas nos negócios em quadros médios. São
destinados a indivíduos com qualificação de nível secundário ou equivalente.

Aspetos financeiros
Os diferentes programas de educação de adultos são financiados pelo Estado Português e por fundos
da União Europeia. Os formandos, através do seu estatuto socioprofissional, se estiverem
desempregados, recebem uma bolsa de formação que pode variar de acordo com os indicadores, mais

1

NT: Este diploma é brasileiro.
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um subsídio de refeição e de transporte (em transportes públicos) desde as suas casas até às
instalações formativas e o caminho de regresso.

Educação de Adultos na Roménia
Enquadramento Legal
O sistema educativo da Roménia tem sido alvo de grandes reformas desde o início dos anos 90A lei da
educação mudou, o que afetou positivamente os resultados e eficácia do Sistema educativo Romeno.
O Ministério da Educação, Investigação, Juventude e Desporto apoia a organização de programas
educativos de “Segunda Hipótese”. Este programa é organizado em parceria com a Administração
Pública local através de inspeções escolares. O objetivo destes programas é ajudar pessoas que têm 4
anos ou mais acima da idade apropriada a concluir o ensino primário e preparatório, e que falharam,
por várias razões, a conclusão do ensino básico antes dos 14 anos (que não concluíram ou não
entraram sequer na escola).
Instituições
• Na Roménia, o Ministério da Educação, Investigação, Juventude e Desporto apoia a
organização de programas educativos de “Segunda Hipótese”. Este programa visa combater o
abandono escolar, dirigido a crianças, jovens ou adultos que abandonaram a escola antes de
concluírem a escolaridade obrigatória. Este programa é a forma de os jovens e adultos que
abandonaram a escola obterem um certificado aceite ao nível nacional.
• A Agência Nacional Romena para o Emprego – ANOFM também oferece cursos de formação
vocacional gratuitos para adultos. A maioria desses cursos exige habilidades básicas de leitura
e escrita e competências matemáticas básicas, bem como um certificado que comprove que
os participantes que já frequentaram a escola e já possuem essas competências.
• Há ONGs que oferecem programas para adultos para ensino de competências de leitura escrita
e matemática. Infelizmente, em muitos casos, os certificados obtidos pelos estudantes não são
válidos noutras Instituições.
• Também estão disponíveis várias formações vocacionais gratuitas em várias ONGs. Estes
projetos estão disponíveis apenas em algumas cidades ou vilas, de modo que só são acessíveis
para os adultos que moram nessas áreas e locais.
Oferta Formativa (Exemplos)
No programa "A Segunda hipótese", os alunos estudam todos os materiais que são obrigatórios para
as crianças. Também têm exames. Para tornar o processo de aprendizagem mais fácil, eles podem
fazer dois anos ao mesmo tempo.
Formação vocacional para adultos através da ANOFM: oferecem cursos do tipo soldador, mecânico,
eletricista, carpinteiro, etc.
Aspetos financeiros
De acordo com a Lei Nacional de Educação, a educação é gratuita para todos os cidadãos Romenos,
sem exceção. Os cidadãos Romenos podem participar no programa “segunda Hipótese” e em cursos
vocacionais de forma gratuita
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Educação de Adultos na Sérvia
Enquadramento Legal
A Republica Sérvia tem uma lei para Educação de adultos, publicada em Diário Oficial da Republica da
Sérvia. Esta lei está em vigor desde 01.01.2014 e regula todas as questões relacionadas com este
sistema, como quem pode participar na educação de adultos, quem pode organizar cursos de
educação de adultos e que tipo de certificados ou diplomas podem ser entregues a quem termina.
Instituições
Existem empresas especializadas que organizam cursos de educação de adultos. É utilizado o método
de educação dual. O adulto em processo de aprendizagem passa a maior parte do tempo a
desempenhar o trabalho concreto que está a aprender. A parte teórica é aprendida na organização
que promove a formação. Estes cursos têm diferentes durações que variam entre alguns meses até
meio ano. Os que terminam, recebem um certificado. No entanto, este certificado não entra no registo
oficial de qualificações. Legalmente, a pessoa que terminou o curso continua com a qualificação de
ensino básico. Neste tipo de educação, os adultos pagam o valor de mercado.
As organizações da sociedade civil podem organizar vários tipos de cursos de educação para adultos.
Mas o certificado que entregam não pode ser incluído no registo oficial de qualificações. Estas
formações costumam ser gratuitas porque a sociedade civil assegura os fundos para os diferentes
projetos.
Oferta Formativa (exemplos)
A maioria dos municípios têm uma escola ou instituição (as chamadas universidades abertas ou de
trabalhadores) onde as pessoas com mais de 15 anos podem terminar o ensino elementar. Os adultos,
normalmente, inscrevem-se nos cursos de línguas estrangeiras ou cursos profissionais. Neste
momento, os cursos mais populares são os de línguas estrangeiras (inglês, alemão, escandinavo e
húngaro). A oferta de cursos profissionais é também variada: informática, cozinheiro, padeiro,
mecânico de automóveis e outros relacionados com a beleza. Por vezes, o centro de emprego organiza
cursos de uma profissão específica. Para estes cursos, que são gratuitos, são chamados os adultos que
estão desempregados.

Aspetos financeiros
O ensino nas chamadas universidade abertas ou nas universidades para trabalhadores são gratuitas
para o ensino básico (terminar o ensino elementar). Alguns cursos (como os de línguas) não são
gratuitos, e os participantes têm de ser pagar uma pequena propina. Se alguém pretende aprender ou
terminar os estudos fora do Sistema Educativo, pode fazê-lo em diferentes instituições, no entanto
estes cursos são pagos.

Resumos dos questionários
Este capítulo resume os resultados mais importantes dos 120 questionários, que foram realizados nos
6 países participantes sobre o tema Educação de Adultos junto de técnicos especializados e membros
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da comunidade Roma. A primeira parte contém a análise dos questionários dirigidos aos técnicos
especializados, e a segunda parte a análise dos questionários dirigidos às comunidades Roma. Numa
última etapa, são apresentados os resultados mais importantes dos questionários, e que originaram
este manual.

Especialistas – Resumo dos Questionário: Ensino Básico para Adultos de Etnia Cigana
(Roma)
Para este capítulo foram entrevistadas 30 pessoas no total, numa proporção de 5 por cada país, entre
especialistas em família, assistentes sociais, especialistas em questões relacionadas com os Roma, etc.,
com base nas mesmas linhas orientadoras pré-estabelecidas para a entrevista.
Num primeiro bloco temático as perguntas incidiram sobre o acesso da comunidade Roma aos
sistemas de ensino, os fatores sociais, económicos e culturais que criam dificuldades e discriminação,
e a mobilidade da comunidade Roma e a sua motivação. Num segundo bloco temático as perguntas
focaram-se no tipo de configuração desejada para a educação de adultos de etnia cigana,
especialmente no que diz respeito a condições externas e conteúdos de aprendizagem, bem como às
metodologias e conceitos pedagógicos que devem ser implementados e de que forma as necessidades
específicas do grupo alvo devem ser levadas em consideração.

Acesso ao sistema de ensino
Fatores socias, culturais e económicos
Os especialistas entrevistados destacaram que, há décadas que os Roma têm sido excluídos do sistema
educativo e da sociedade, o que fez com que a educação não fosse valorizada nem considerada como
um fator importante no progresso a vida. Em muitos países, é comum que os Roma comecem a
trabalhar muito novos para ajudar a família e muitos desistem da escola cedo ou nem vão de todo. Os
especialistas afirmam que é importante ajudar as comunidades Roma de uma forma mais sistemática
promovendo a sua integração social através da educação, valorizando a sua herança cultural,
encorajando a sua participação, combatendo estereótipos e promovendo a autoestima e respeito
mútuo.
Quanto à discriminação de género, especialmente no caso das meninas, existem muitas diferenças nos
países e nas comunidades Roma. Em alguns países não existem diferenças, e as meninas têm por vezes
melhores resultados escolares do que os rapazes, mas noutros países existe ainda um forte impacto
no que diz respeito à diferenciação entre géneros especialmente nas comunidades Roma. Em Portugal,
por exemplo, os níveis de iliteracia são superiores nas mulheres.
Existem inúmeros fatores que podem afetar o acesso ao sistema de educação, conforme se pode
constatar na seguinte listagem não-exaustiva. Estes fatores não podem ser assumidos como aplicáveis
a todos os Roma em geral, e devem ser vistos como uma lista de possíveis problemas.
•
•
•
•
•
•
•

Atitude da escola (estigma, exclusão, discriminação, preconceito)
Imigração recente e barreiras linguísticas
Desconfiança na escola e nas outras instituições oficiais
Segregação (zonas marginalizadas da cidade/vila)
Baixas condições de vida (sem água, eletricidade, roupas limpas) ou sem-abrigo e problemas
relacionados como uma dieta pobre e cansaço.
Experiencias escolares negativas (próprias ou de familiares) e vergonha
Falta de documentos (cartão de identidade, boletim de vacinas, que, em muitos países, são
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•
•
•
•

necessários para a matrícula)
Problemas financeiros e/ou desemprego de longa duração
Problemas de saúde e falta de apoio social
Falta de consciência sobre a importância da escola
Pobreza

Discriminação
Os especialistas entrevistados concordam que a discriminação desempenha definitivamente um papel,
não somente na restrição ao acesso à educação, mas no sentido da discriminação subliminar ou o
medo e expectativa da discriminação. A escola é um local onde esperam a discriminação. Ainda
existem pedagogos que tratam pior as crianças de etnia cigana e que têm preconceitos em relação aos
Roma. Eles esperam menos dos estudantes Roma, ou apenas os reconhecem como crianças Roma,
quando existem problemas.
Por outro lado, os professores não estão, muitas vezes preparados para trabalhar com Roma ou outros
grupos-alvo, não têm apoio suficiente e recursos. Em muitos países, o sistema educativo não está
preparado para os Roma.
A discriminação contra os Roma ainda se mantem aos níveis social e políticos, embora já se observe
um declínio na maioria dos países al longo das diferentes gerações. O problema é que os estereótipos
e os preconceitos ainda estão presentes nas mentes da maioria das pessoas. Muitas vezes ainda são
vistos como criminosos e pedintes. Por outro lado, não têm as mesmas possibilidades de exigir e
defender os seus direitos, devido às barreiras na comunicação e com a desconfiança nas instituições
oficiais.

Especificidades dos Roma e mobilidade
Os especialistas entrevistados destacaram que é importante diferenciar se estamos a falar de uma
comunidade Roma autóctone, que significa que os seus membros são cidadãos, ou de uma
comunidade Roma alóctone que significa que os seus membros são imigrantes, uma vez que existem
muitas diferenças no que diz respeito ao acesso destes dois tipos de comunidades ao apoio social,
educação, etc. Há também diferenças no que diz respeito a barreiras linguísticas e à integração na
sociedade. Por exemplo, na Áustria os Roma autóctones estão relativamente bem integrados e vão à
escola ou frequentam cursos para adultos tal como os outros cidadãos, ao passo que os imigrantes
Roma debatem-se com as barreiras linguísticas e têm dificuldades em matricular os seus filhos na
escola ou em frequentarem cursos para adultos.
Os especialistas de todos os países concordam que a importância da educação é um tópico difícil nas
comunidades Roma. Enquanto alguns peritos acreditam que eles estão conscientes da sua
importância, mas não têm recursos, outros, acreditam que o impacto da educação nas suas vidas não
é visível para muitos Roma. Em países com um mercado de trabalho difícil, a educação não é garantia
para um melhor emprego. Mais ainda, muitos especialistas acreditam que os Roma estão muitas vezes
mal informados quanto aos seus direitos e possibilidades.
Outro fator importante é que a educação retira tempo para ganhar dinheiro e muitos Roma pensam
que, se são capazes de viver e trabalhar sem terem educação, os seus filhos também o podem fazer.
Alguns especialistas em educação de adultos também referiram que há quem acredite que não têm
acesso a este grupo-alvo e que não têm o direito de vir a estes cursos. Outro perito enfatizou a
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importância das organizações que estabelecem pontes, como a Cáritas, para permitir a sua
comunicação com os Roma.
O tema Mobilidade não tem a mesma importância em todos os países. Enquanto em Portugal são raros
os Roma nómadas, na Áustria a maioria das pessoas que integram o grupo-alvo são imigrantes e
nómadas. Noutros países existem os dois grupos: sedentários e nómadas.
Aos olhos dos peritos, a mobilidade é um fator agravante. Para resolver este problema, tem de existir
uma distinção na duração das estadias dos indivíduos e é importante encontrar bons serviços de
aconselhamento para encontrar as melhores soluções para os casos individuais.

Estrutura do ensino básico para Adultos de Etnia Cigana (Roma)
Condições externas (local, duração…)
Uma abordagem prática usando metodologias ativas pode simplificar o acesso dos Roma à educação,
ao mesmo tempo que se insere a educação num projeto de integração mais abrangente, incluindo
estabilidade de habitação.
Salas: os especialistas concordam que é importante criar uma boa atmosfera de aprendizagem em
termos de instalações, onde todos os participantes se sintam aceites e confortáveis. Os especialistas
Austríacos afirmam que, devido às experiencias negativas da escola, é importante que os cursos não
se realizem numa escola, enquanto especialistas de outros países recomendam uma escola, uma vez
que pode ser benéfico que crianças e adultos tenham aulas ao mesmo tempo. A sala da formação
deverá estar bem equipada e, para além da sala, seria benéfico ter umas instalações sanitárias e
lavandaria.
Mais ainda, é importante que as salas sejam perto das casas e que os estudantes conheçam o caminho,
o edifício e a área. Os especialistas alertam ainda para o facto deque nas comunidades mais pobres
pode ser necessário organizar um “sistema de educação móvel” que deve ser organizado e
implementado no seu espaço porque os participantes podem não ter dinheiro para se deslocar para
outra cidade.
Duração: A duração deve ser ajustada às necessidades e disponibilidade do grupo-alvo. É mais
importante ajustar as unidades de aprendizagem e as necessidades de educação básicas e ajudar os
Roma a ganharem consciência que podem ganhar conhecimento através do conhecimento ativo. Os
especialistas enfatizaram que o grupo-alvo não está habituado a funcionar em sistemas cujo
funcionamento prevê aulas em que os participantes ficam sentados durante uma hora e a aprender.
Por esta razão, é importante fazer intervalos curtos, talvez com música e dança para criar unidades
agradáveis e diversificadas. Todos os especialistas afirmaram que é difícil envolver os adultos de etnia
cigana em cursos longos. Os cursos devem ser, no máximo, de um ano, e as sessões de aprendizagem
devem ter uma duração aproximada de 1 a 3 horas por dia.
Formador: O formador deverá ter formação em educação de adultos, e não ser um professor. É uma
vantagem se fizer parte da comunidade Roma e/ou se o formador falar a língua-mãe do grupo. Se não
for possível, os especialistas recomendam aumentar o número de assistentes, como mediadores
Roma, para facilitar a comunicação.
Infantário: para permitir que os pais se concentrem na sua aprendizagem e de modo a ter as crianças
ocupadas, uma educadora que fale a língua das crianças seria benéfica.
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Incentivo: os especialistas concordam que é importante oferecer incentivos. Estes podem ser, por
exemplo, café e lanches, uma refeição quente, material escolar para as crianças, roupas, ajuda em casa
e com as crianças, uma visita de estudo, ou modelos para a comunidade.
Motivação: A motivação pode vir de várias fontes. Os especialistas afirmam que tem de se considerada
a importância de um ambiente escolar, especialmente com professores que conhecem a cultura e
valores dos Roma. É muito importante criar uma imagem de escola de que vale a pena e um ambiente
de confiança. Caminhos como a disseminação de casos de sucesso, a presença de mediadores na escola
e estratégias motivacionais (como a dança e a música) também são considerados importantes.
Alguns adultos inscrevem-se nos cursos, quando os seus filhos vão para a escola, de modo a serem
capazes de os ajudar com os trabalhos de casa. Também existe o medo que os seus filhos acabem da
mesma forma. Além disso, é importante manter a motivação durante o curso, que pode ser possível
através de um forte enfase nos progressos alcançados.
Conteúdos programáticos
Os especialistas afirmam que o desenvolvimento da leitura, da escrita e aquisição de competências
matemáticas podem ter uma importância-chave para os adultos Roma. Também referem a
importância dos cursos vocacionais que podem aumentar as suas hipóteses no mercado de trabalho.
É importante que os conteúdos sejam apresentados ao grupo e que eles possam escolher o que é
relevante para eles e, desta forma, criarem o seu currículo.
Para além dos tópicos planeados, os especialistas sugerem estes:
• Competências de aprendizagem (aprender a aprender, gestão do conhecimento)
• Aprender a avaliar o seu conhecimento e capacidade
• Como implementar o que se aprendeu, na vida diária
• Como pagar e trocar dinheiro
• Aprender outra língua (alemão, inglês…)
• Natureza e sociedade
• Sistema político
• Tecnologia
Em geral, a educação básica para adultos deve ter em consideração o caminho preparado
especificamente para aqueles que são iletrados. A ênfase nas unidades de aprendizagem de leitura e
escrita deverá ser na linguagem, elementos de literacia, escrita, gramática e expressão, análise de
palavras (alfabeto) e fluência. Mais ainda, é importante usar materiais interessantes e significativos.
Metodologias e conceitos pedagógicos
Quando se fala em educação básica, os especialistas concordam na importância da inovação. Os
métodos clássicos usados para a leitura, escrita e competências matemáticas não são muito eficazes
com os Roma. Eles recomendam usar métodos alternativos (usar vários exercícios visuais), ou métodos
usados com indivíduos com dislexia ou défice de atenção, bem como métodos de andragogia, usados
na educação de adultos. Tanto os conteúdos como os métodos de aprendizagem e os materiais devem
ser baseados nos interesses e necessidades dos participantes e devem ser diversificados e práticos, e
que possam ser utilizados na sua vida diária. A criatividade do formador é fundamental neste tipo de
atividades e quanto maior a dinâmica, melhores são os resultados obtidos. Os formadores precisam
de criar materiais autênticos e atividades para os cursos de adultos.
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De forma geral, o curso deverá consistir em pouca teoria e muita prática. Os métodos recomendados
pelos especialistas são, por exemplo, os seguintes:
• Material táctil
• Livros com imagens
• Métodos criativos e arte (pintura, dança, cantar, música)
• Conteúdos que podem ser usados na vida diária (preencher documentos, ler o recibo de
vencimento, ler exames médicos…)
• Livros- áudio
• Visitas de estudo (máquinas de bilhetes, bibliotecas)
• O conceito de Paolo Freire de literacia com palavras do dia-a-dia
• Oferta de uma avaliação por níveis
• Ensino através da música (musicas, instrumentos, etc.)
• Estudos de caso ou atividades de role-play e debates de grupo
Não devem utilizar-se métodos constritivos ou degradantes. Os especialistas também referem que a
motivação constante é um fator-chave para os Roma na educação de adultos. É importante salientar
a relação entre os materiais de aprendizagem com as vantagens que eles adquirem ao aprenderem
com eles. Mais ainda, os especialistas referiram a importância das relações pessoais entre os
estudantes e os pedagogos. Na opinião dos especialistas, uma forte relação pessoal pode fornecer uma
motivação continua por um período de tempo maior.
Especificidades e Mobilidade dos Roma
Segundo os especialistas, os Roma têm limitações significativas em termos de atividade e participação
em uma ou mais áreas da vida, fruto dos problemas permanentes e funcionais, que resultam numa
dificuldade em termos de comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, relações interpessoais
e envolvimento social.
O papel principal na educação é desempenhado pelo formador. Os especialistas concordam que um
formador com boa formação em educação de adultos é o fator mais importante para o sucesso dos
cursos. Os formadores devem ser capazes de combinar a importância da educação tanto para a vida
diária como para o trabalho, e têm de estar conscientes da importância da motivação e do apoio aos
Roma.
A relação pessoal entre os formadores e o grupo-alvo é muito importante. Os formadores devem falar
o idioma do grupo-alvo e, se possível, serem de etnia cigana. Se não for possível, deverá existir um
assistente da comunidade ou um mediador com um papel de elemento de confiança. Mais ainda, os
especialistas avaliaram a mediação entre os Roma e os professores como uma ferramenta muito útil
tanto no ensino formal como no contexto de educação de adultos, devido ao isolamento em que as
comunidades vivem.
Nas comunidades Roma é necessário fazer sessões de motivação acerca da importância da educação
nos adultos e nas crianças.
Os especialistas concordam que é difícil envolver os adultos Roma em cursos longos. Na sua opinião,
os cursos devem ter a duração de um ano, no máximo, e as unidades devem ser curtas, de modo a
maximizar a concentração.
Mobilidade
Os especialistas acreditam que a mobilidade do grupo-alvo é um fator dificultador uma vez que o
ensino básico é algo que deve ser implementado na vida quotidiana. A transferência de informação
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sobre o nível de conhecimento para o local da nova residência é uma boa ideia, mas tem de ser
assinada uma declaração de consentimento para a partilha dos dados. Outra possibilidade seria uma
espécie livro, onde seria descrito o nível de ensino dos participantes e que estes pudessem levar com
eles e entregar ao próximo formador, caso assim o desejassem.
É, ainda, importante, estabelecer e manter o contacto com outras organizações que oferecem
educação básica, nos locais para onde os Roma viajam, de modo a facilitar a continuidade numa
próxima cidade.

Análise Crítica
Os especialistas referiram que é importante reter:
• A questão da educação dos Roma é individual, uma vez que existem exemplos de pais que não
querem que os filhos vão à escola, mas também há quem os encoraje a ir. Os Roma são uma
população muito sensível e para trabalhar com esta comunidade é necessário ter muita
paciência e implementar um ritmo lento de trabalho. Independentemente do ambiente
externos (a sala do curso), existe um sentimento de vergonha generalizado entre os adultos
das comunidades Roma no que diz respeito a frequentar um curso ou a começar ou continuar
um processo educativo.
• Envolver Instituições religiosas, comunidades locais para ajudar na motivação
• É necessário estar constantemente no terreno, de forma a ganhar confiança, não fazer
promessas impossíveis de cumprir, mas oferecer alguma recompensa ou algum tipo de ajuda
porque ninguém irá inscrever-se num curso se não vir benefício ou uma garantia de emprego.
A abordagem aos Roma tem de ser feita com muito respeito e compreensão.
• O projeto de acreditação oficial e cooperação com as instituições educativas da Áustria – mais
reconhecimento e publicidade.
• Pode não fazer sentido para Roma com idades superiores a 50 anos.
• Conhecimentos de alemão são importantes para permanecer/trabalhar na Áustria
• Saber ler e escrever não é garantia de emprego
• Incluir know-how e padrões da iniciativa de educação de adultos
• Tentar combater o problema nos países de origem
• Encorajar a frequência escolar assegurando que a cultura Roma/cigana é refletida nos
currículos escolares e nos manuais (culturalmente mais apropriados e métodos de ensino
ecléticos)
• A cultura Roma é oral: ler e escrever estão relacionados com o uso prático e não com o
enriquecimento da cultura pessoal. A oralidade está relacionada com um “ensino moral”, com
eventos reais e anedotas. É um tesouro poder contra a história e as suas raízes. É útil para
cultivar a memória e a identidade, e isso fortalece a relação entre quem fala e quem ouve.
• Alguns Roma poderão dizer que, na sua perspetiva, não é necessário ter educação, dirão, por
exemplo, que só precisam de saber ler e escrever o seu nome.
• A chave para a autoestima reside, primariamente, na educação. A educação é a única
esperança de que podem progredir.
• Organizar debates políticos e desafiar os membros das comunidades a participarem
• Ter sempre em atenção as relações entre aas famílias e, especialmente, a atitude do marido
em relação a qualquer tentativa de emancipação das mulheres e filhas (como muitas vezes a
educação e o trabalho são considerados)
• Alguns especialistas sublinham o papel das redes sociais e as mensagens de texto: ajudam a
adquirir capacidades relacionadas com as tarefas diárias e com benefícios práticos.
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Roma – Resumo dos questionários: Ensino Básico para Adultos de Etnia Cigana
(Roma)
Em cada país, realizaram-se 15 questionários junto de adultos Roma sobre educação familiar. Este
capítulo sistematiza os resultados de todos os questionários. Alguns resultados serão mostrados por
país, e outros tópicos serão apresentados num resumo geral.

Informação dos Grupos Entrevistados
Faixa etária
Na Áustria, foram entrevistados Roma com idades entre os 16 e os 54 anos; a maioria tinha idades
compreendidas entre os 30 e os 50 anos. A variação de idades dos Roma entrevistados na BósniaHerzegovina situa-se entre os 25 e os 55 anos.
Em Itália, a idade dos entrevistados situa-se entre os 22 e os 52 anos. A maioria entre os 30 e os 40.
Em Portugal, a variação de idades dos Roma entrevistados situa-se entre os 24 e os 54 anos. A maioria
com idades entre os 30 e os 50 anos, e 5 entrevistados idades superiores a 50 anos.
Na Roménia, as idades dos entrevistados situam-se entre os 16 e os 57 anos, sendo que a maioria tem
menos de 30 anos.
Na Sérvia, os Roma entrevistados apresentam uma variação de idades entre os 19 e os 66 anos, sendo
que as mulheres têm sempre idade inferior à dos homens.
Assim, e no geral a variação de idades de todas os questionários realizados situa-se entre os 16 e os 66
nos de idade.
Distribuição homens/mulheres
Na Áustria foram entrevistadas 9 mulheres e 6 homens.
Na Bósnia-Herzegovina 3 homens e 12 mulheres participaram nos questionários.
Em Itália foram entrevistadas 12 mulheres e 3 homens.
Em Portugal foram entrevistadas 10 mulheres e 5 homens.
Na Roménia forma entrevistadas 11 mulheres e 4 homens.
Na Sérvia, 5 homens e 11 mulheres participaram nos questionários.
No total, foram realizadas 91 entrevistas com 64 mulheres e 27 homens.
País de origem
Os Roma entrevistados na Áustria são originalmente da Roménia (9), da Hungria (3) e da Eslováquia
(3).
Todos os entrevistados na Bósnia-Herzegovina são naturais da Bósnia-Herzegovina
Os países de origem dos Roma entrevistados em Itália são a Roménia (7), o Kosovo (5) e a Itália (3).
O país de origem dos entrevistados em Portugal e na Roménia é respetivamente Portugal e a Roménia.
Os países de origem dos entrevistados na Sérvia são a Sérvia (13) e o Kosovo (3).
Em resumo, foram entrevistadas pessoas de etnia Roma dos seguintes países: Roménia, Eslováquia,
Hungria, Bósnia-Herzegovina, Alemanha, ex-Jugoslávia, Itália, Portugal, Sérvia e Kosovo.
Dimensões e Relações Familiares
Os tamanhos das famílias das pessoas entrevistadas variam do zero aos 5 filhos. A maioria dos
entrevistados de todos os países parceiros afirmou ter uma família pequena. No entanto, existem
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casos de pessoas que vivem com os seus cinco filhos e a sua família alargada de sete irmãos,
companheiros e filhos. Alguns dos que estão na Áustria temporariamente estão sozinhos e só têm
contacto com os seus filhos por telefone.
Duração da Estadia num só local
A maioria dos entrevistados 75-100% estão na Áustria, mas só 4 deles vivem em habitações reguladas
por um período longo. Vivem na Áustria permanentemente, mas visitam o seu país natal muitas vezes
ao ano. Dois dos entrevistados passam mais tempo no seu país e só viajam para a Áustria para ganhar
dinheiro.
A maioria dos entrevistados da Bósnia-Herzegovina vive num só local. Três entrevistados viajam por
períodos diferentes ocasionalmente.
Mais de metade dos Roma entrevistados em Itália sempre viveu no mesmo local e estão na cidade há
anos. Dois viajam regularmente ao seu país de origem.
Os entrevistados portugueses vivem num sistema sedentário de habitação social há mais de 12 anos.
Todos têm residência fixa, mas trabalham ocasionalmente no estrangeiro.
Os Roma da Sérvia entrevistados vivem na mesma cidade por um período longo. Três pessoas do
Kosovo mudaram-se para a Sérvia, por causa da guerra e ficaram por lá. Somente uma pessoa viaja
mais frequentemente devido ao trabalho.

Experiências educativas
Experiências Educativas anteriores e nível de educação formal.
Na Áustria, 3 dos 15 entrevistados nunca foram á escola e 4 não terminaram o ensino obrigatório.
Apenas 8 terminaram a escola e 1 licenciou-se em pedagogia social.
A maioria dos Roma entrevistados na Bósnia-Herzegovina nunca foi á escola. Apenas 3 foram durante
2-5 anos, e 4 tiveram acesso a educação não formal (aulas de leitura e escrita).
A experiencia escolar dos Roma em Itália varia entre o nunca terem frequentado a escola e terem o
equivalente ao 12º ano. Dois deles frequentaram o ensino superior.
Todos os Roma adultos em Portugal afirmaram que foram à escola. Apenas 10 terminaram o ensino
básico e 5 frequentaram a escola menos de 4 anos.
Na Roménia 8 dos Roma entrevistados eram iliteratos e outros 7 frequentaram a escola 4 anos. 3 dos
adultos frequentaram cursos de Educação para Adultos.
Quase metade dos entrevistados Sérvios eram iletrados e nunca foram á escola. A experiência escolar
dos restantes entrevistados varia entre a escola primária incompleta até ao secundário, com uma larga
maioria que concluiu o ensino primário.
De todos, 30 nunca frequentaram a escola e quase o mesmo número não terminou a escolaridade
obrigatória.
Alguns Roma foram capazes de completar um curso vocacional, por exemplo de pedreiro, carpinteiro
ou mineiro, mas a maioria só ganhou experiência como pessoal não-especializado nas obras,
agricultura ou limpezas.
Importância da Educação na vida diária
Todos os entrevistados Roma consideram que a educação é importante, sobretudo para o acesso ao
mercado de trabalho, para ser capaz de ler e escrever, compreender documentos, procurar formações
profissionais, etc. Aproximadamente um terço dos entrevistados consideram que o seu nível de
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educação é suficiente para a sua vida diária, mas não para procurar um emprego, etc. No entanto,
alguns referiram que também é importante para trabalhar e ganhar dinheiro e que a educação nem
sempre é importante porque existem pessoas com estudos e que estão, também, no desemprego.
Apesar do facto de a educação ser considerada muito importante para cada um dos entrevistados,
poucos afirmaram estar à procura de novos cursos, para melhorar as suas competências.
Situações em que faltam conhecimentos
A maioria dos entrevistados Roma afirmaram que sentem dificuldades no seu dia-a-dia porque não
saberem ler nem escrever. Alguns admitiram que se sentem embaraçados e que não é fácil terem de
depender da ajuda de outros. Os entrevistados resumiram a falta de conhecimentos da seguinte
forma:
• Ler e escrever (acesso à informação; habilidade de se orientarem e organizarem)
• Preencher diferentes formulários
• Ler bulas médicas ou anúncios
• Compreender e assinar documentos (sobretudo os da Segurança Social, tribunal e saúde)
• Pagar contas
• Candidaturas de emprego (responder a questões relacionadas com o trabalho)
• Conhecimento da Língua Alemã na procura de emprego, etc. (no caso específico da Áustria)
• Inglês como segunda língua
• Falta de capacidades técnicas e conhecimentos de informática (por exemplo saber usar uma
máquina multibanco)
Desejos para o Futuro
Os Roma estão conscientes que a educação pode mudar o futuro. Relacionam-na, especialmente, com
assuntos de trabalho, mas também veem vantagens para a autonomia obtida através da educação. Os
seus desejos individuais para o futuro variam.
• Conseguir estabilidade e visto de residência na Áustria
• Aprender um ofício, participar em cursos vocacionais (mecânico, vendedor, cozinheiro,
jardineiro, cabeleireiro, pedreiro, costureira, pintor, etc.…)
• Encontrar, mudar de emprego
• Melhorar os conhecimentos de Alemão; aprender uma língua estrangeira
• Acabar a escola
• Ajudar os outros; não precisar de ajuda
• Menos momentos embaraçosos
• Mudar o preconceito e as ideias que as pessoas têm dos Roma (comunidade de pessoas
conflituosas, ladrões, mentirosos)
• Ser capaz de assinar e não precisar da impressão digital para assinar

Estrutura de Unidades de Aprendizagem
Condições externas (local, pessoas…)
De todas as opções apresentadas, a maioria dos Roma referiu preferir aprender numa sala e em grupo.
Alguns referiram que preferiam um ambiente conhecido, como por exemplo as instalações da Cáritas.
Também disseram que era preferível que os cursos fossem na sua zona, e a maioria afirmou que seria
um problema se tivessem de se deslocar até à cidade mais próxima. Enquanto alguns Roma de Itália
e Portugal referiram preferir cursos integrados com pessoas não-Roma, os restantes referiram preferir
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que os cursos fossem exclusivamente só para cidadãos de etnia cigana. A maioria, também, referiu
que não tinha quem cuidasse das suas crianças durante os cursos.
No que diz respeito ao ambiente e ao formador, os Roma referiram que um ambiente acolhedor é
muito importante para o estudo. O ambiente deverá ser calmo e tranquilo, e favorecer a concentração.
Deve ser feita uma aposta em conseguir bons formadores, que falem a mesma língua e que
estabeleçam uma boa relação pessoal, e que encorajem a aprendizagem. Mais ainda, eles precisam de
ser aceites e não ser discriminados. Adicionalmente, o apoio de mediadores seria muito vantajoso.
Algumas das pessoas entrevistadas responderam que preferiam aprender em conjunto com outros
participantes da mesma geração.
Duração e Frequência
A duração e frequência das unidades de aprendizagem, tanto quanto os Roma podem antecipar,
dependerá da sua situação laboral. Depois do trabalho, os Roma preferem que as sessões do curso
tenham uma duração de 1-2 horas, e que se realizem à tarde ou à noite até 3 vezes por semana. Os
Roma desempregados podem despender mais horas e mais dias por semana. A maioria afirmou que a
duração total da fase de aprendizagem não devia exceder os 3-4 meses, enquanto outros referem uma
duração de 1 ou dois meses, e outros, um ano ou mais.
A maioria afirmou que uma compensação monetária também seria vantajosa.

Conteúdos programáticos
Os entrevistados afirmaram que gostariam de aprender os seguintes conteúdos:
• Aprender a ler e a escrever (escrever o seu nome)
• Matemática simples
• Conhecimentos informáticos; aprender a usar a internet
• Uma língua estrangeira (inglês ou alemão)
• Aprender para tirar a carta de condução
• Aprender um ofício
• Ocupações profissionais como jardinagem, cabeleireiro, cozinheiro, pedreiro, costureiro,
recursos florestais, pintor ou barbeiro.
Motivação:
A maioria acredita que uma educação mais completa beneficiará a procura de emprego, e trará
melhores oportunidades e condições de vida. Os materiais e os exercícios deverão ser úteis e
facilmente aplicáveis à vida diária dos participantes e os cursos deverão ser muito práticos.
Alguns também responderam que o apoio e o respeito dos membros da sua família é um fator
importante e que eles gostariam de ser capazes de ajudar os seus filhos com os trabalhos de casa, etc.
Outro fator motivador é a confiança e simpatia dos formadores. Eles querem ser tratados com respeito
e não ser discriminados.
A motivação para alguns é também financeira. Alguns entrevistados afirmaram que precisam de
estabilidade financeira como motivação e alguns pediram alojamento e ajudas de custo para as
viagens, como recompensa.
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Resultados
Este pequeno capítulo sumariza as conclusões das entrevistas e contém informação essencial para a
criação do curso e das suas unidades de aprendizagem.
Especificidades e Mobilidade
Durante as entrevistas com os especialistas em comunidades Roma, ficou claro que o grupo-alvo é
muito heterogéneo. É importante diferenciar entre comunidades alóctones e os autóctones, bem
como entre os Roma sedentários e os migrantes. Apesar de este manual pretender descrever unidades
de aprendizagem que podem ser frequentadas por Roma em mobilidade, não exclui os sedentários. É
importante, tanto para os formadores como para as organizações implementarem cursos de educação
básica e ter em consideração a diversidade de pessoas que irão frequentar esses cursos. A abordagem
deste manual tenta considerar todos os cenários, e estruturar um curso conjunto para todos os Roma
interessados.
As entrevistas mostram que, enquanto na Áustria existem muitos Roma em mobilidade, em Portugal
esta comunidade tem uma forma de vida maioritariamente sedentária. Em Itália, na Sérvia, e na
Bósnia-Herzegovina e na Roménia estão presentes as duas realidades.
Também no que diz respeito às razões porque não frequentaram a escola, as respostas variaram muito,
em parte devido à heterogeneidade do nosso grupo que respondeu aos questionários, que é originário
de diferentes países, tem diferentes idades, género e estatuto familiar, e parte pelas diferentes
durações das estadias num determinado país.
Os peritos enfatizaram a importância do aconselhamento individual para que os Roma interessados
encontrem o curso adequado e sejam aconselhados no que diz respeito à gestão de tempo. Mais ainda,
referiram a importância das organizações-ponte, como a Cáritas e outras ONGs que já trabalham com
os Roma, para facilitar o acesso às organizações educativas oficiais.
De modo a transferir informação do nível de conhecimentos dos participantes, de uma organização
para outra, os especialistas referiram que isto só pode acontecer com o consentimento dos
participantes. Por esta razão, a equipa do projeto apresentou e explicou este tópico, no capítulo
Mobilidade, tendo incluindo, também, um exemplo para uma ferramenta de mobilidade.
Duração e Frequência do Curso
As respostas dos Roma e dos especialistas no que diz respeito a este tópico foram muito diversificadas.
Os especialistas afirmaram que o ponto mais importante a ser considerado era a duração e que o
tempo deveria ser ajustado às necessidades e disponibilidade do grupo-alvo.
A maioria dos especialistas e dos Roma disseram que a fase de aprendizagem deveria ter a duração de
1 a 3 horas por dia e realizar-se até 3 vezes por semana. Os Roma afirmaram ainda que a duração total
do curso não deveria exceder os 3-4 meses. Para ter em atenção as necessidades de cada participante
de cada grupo, a equipa decidiu dividir os cursos em unidades de 45 minutos de aprendizagem pura,
sem tempo de qualidade antes e depois do curso. Cada grupo irá decidir se prefere uma ou duas
unidades por dia e com que frequência semanal. No capítulo “Guia para a Primeira Unidade” é descrito
como encontrar em grupo uma solução conjunta para os pontos duração e frequência durante a
primeira unidade.
Condições externas ao curso
De todas as opções apresentadas, a maioria dos Roma preferiu aprender numa sala e em grupo. Alguns
referiram que preferiam um ambiente conhecido, como por exemplo as instalações da Cáritas.
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Também disseram que era preferível que os cursos fossem na sua zona, e a maioria que seria um
problema se tivessem de se deslocar até à cidade mais próxima.
Os peritos também são unânimes em considerar que é importante que as salas sejam perto da
residência dos participantes e que eles conheçam o edifício e a zona.
Alguns especialistas acreditam que os cursos não deveriam ser realizados em escolas, devido às más
recordações, e outros recomendam as instalações escolares na medida em que esta solução permite
que as crianças e os adultos estejam juntos. Este tópico terá que ser resolvido em cada curso
individualmente, tendo em consideração as possibilidades de cada organização e as necessidades de
cada participante. Todos os peritos concordam que o ambiente na sala deve ser tranquilo, acolhedor
e calmo, para se poderem focar na aprendizagem. Adicionalmente, os Roma afirmaram que, para se
poderem concentrar na aprendizagem, é importante que as crianças estejam com educadores. Desta
forma, saberão que os seus filhos estão bem. No capítulo “educador de infância” encontra-se descrito
um exemplo que as organizações podem seguir.
Conteúdos e Material
Tanto os especialistas como os Roma concordam que os conteúdos leitura, escrita, competências
matemáticas e digitais são conhecimentos básicos importantes. Para os Roma existem outros
conteúdos interessantes, como línguas estrangeiras, ofícios, conhecimentos para tirar a carta de
condução, e os especialistas também concordam no que diz respeito a aspetos importantes como
línguas estrangeiras, natureza e sociedade, sistema político e tecnologia que poderiam ser
acrescentados. Estes tópicos não puderam ser incluídos nesta estrutura de curso, por falta de recursos
e de tempo.
De qualquer forma, os formadores deverão preparar material baseado nos interesses e necessidades
dos participantes, o que poderá incluir informação sobre estes tópicos ao praticar competências de
leitura, escrita, matemática e informática. O material de aprendizagem deverá ser criado
individualmente para os participantes. Este deverá ser interessante, tátil, prático e criativo, conter
imagens e os métodos utilizados devem ser diferentes como a música, debates, estudos de caso, etc.
A equipa de projeto incluiu 10 exemplos de unidades por tópico, em anexo, seguindo esta linha de
ideias.
Formador
Os especialistas concordam que os cursos devem ser administrados por um formador com formação
em educação de adultos e não por professores. Tanto os Roma como os especialistas concordam que
o formador deverá falar a língua materna dos participantes e que a presença de um mediador Roma
seria vantajosa. Mais, os Roma avaliam a boa relação com o formador como um fator muito importante
para a motivação. Os especialistas afirmaram que um bom formador terá que ser capaz de criar
material interessante que se adeque às necessidades e interesses dos participantes.
No capítulo “Formação de Formadores” estão descritas as competências do formador e áreas de
conhecimento que são necessárias para trabalhar com o grupo-alvo.
Motivação e Incentivos
Os especialistas afirmam que, por um lado é importante motivar os participantes pessoalmente com
histórias de sucesso, uma boa relação pessoal e durante o curso com métodos criativos, e, por outro
lado, usando incentivos e recompensas sob a forma de bens materiais. Os Roma entrevistados
afirmaram que ambas as formas de motivação são vantajosas.
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Teoria da educação
Este capítulo pretende fazer uma perspetiva teórica sobre Andragogia, teorias de aquisição linguística
e abordagens didáticas de matemática elementar.

Princípios Básicos de Andragogia
O que é a Andragogia?
A Andragogia é uma palavra com origem grega cuja tradução literal significa “conduzir o homem”. O
termo foi utilizado pela primeira vez pelo pedagogo alemão Alexander Kapp em 1833.
A andragogia refere-se aos métodos e princípios aplicados à educação de adultos. É a ciência que lida
com a compreensão e as formas de educação permanente do adulto. Campos tão diversos como a
área profissional e social, a política e a cultura e ainda o desenvolvimento da personalidade são
englobados neste conceito.
Alguns estudiosos como John Reischmann consideraram a educação de adultos com parte da
andragogia. Com o decorrer do tempo, conceitos como educação de adultos, educação contínua e
andragogia passaram a ser frequentemente utilizados como sinónimos na literatura técnica 2
O pedagogo americano Malcolm Knowles afirmou que a andragogia (ensino do adulto) deveria ser
distinguida do termo pedagogia (ensino da criança).
Knowles tinha já começado a desenvolver uma teoria abrangente de educação de adultos, e baseou o
seu modelo andragógico em seis princípios:
 A necessidade de aprender: Antes de aprenderem alguma coisa os adultos precisam de
perceber a razão pela qual vão aprender.
 Experiência do aluno: A experiência é a base da aprendizagem e os adultos interessam-se pela
atividade educativa de forma mais intensa e com experiências diferentes das dos alunos mais
jovens.
 Autoconhecimento: os adultos são responsáveis pelas suas vidas e pelas suas decisões em
termos educativos. Também é importante que sejam envolvidos no processo de planificação
e avaliação da sua aprendizagem.
 Diligência para aprender: os adultos têm um interesse substancial em aprender conteúdos que
tenham uma aplicação imediata no seu trabalho ou na sua vida pessoal para conseguirem
resolver situações diversas no seu dia-a-dia.
 Orientação para aprender: enquanto a aprendizagem das crianças e jovens é focada nas
disciplinas e conteúdos, o foco da aprendizagem dos adultos são as situações da sua vida real.
 Motivação: Os adultos reagem de forma mais positiva a motivações intrínsecas (autoestima,
qualidade de vida, etc.) do que a motivações externas (emprego, promoções, etc.)3

Diferenças entre pedagogia e andragogia
Pedagogia:
• O aluno depende do professor, que define o que é ensinado e de que forma é ensinado. A
aprendizagem é avaliada.

2
3

https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik ; [2017, Maio]
http://academic.regis.edu/ed205/knowles.pdf , página 1; [2017, Maio]
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•

O método da pedagogia é didático, uma vez que as crianças têm pouca experiencia que pode
beneficiar este tipo de aprendizagem.
• Prevê um currículo padrão que é baseado em necessidades sociais.
• As crianças são pressionadas por influências externas, por exemplo um professor, os pais, ou
a competição pelas notas.4
Andragogia:
• Por oposição à andragogia, o aluno é auto-direccionado e tendencialmente independente. É
também responsável pela sua própria aprendizagem e avaliação.
• O método da andragogia engloba a resolução de problemas, debates e serviço comunitário.
Há já uma extensa experiência adquirida.
• O currículo é apenas indicativo e os temas giram em torno da vida quotidiana.
• Devido à motivação intrínseca, os adultos são capazes de executar tarefas e resolver
problemas. Inclui autoconfiança, Auto atualização, etc. 5

Aquisição linguística
Existem diferentes designações para as línguas envolvidas no processo de socialização: língua materna,
primeira língua, língua principal, L1 e por vezes também língua familiar ou língua original. Há também
as definições de L2, que se usam para designar uma língua que é adquirida mais tarde. O termo
“bilinguismo” significa dominar duas línguas diferentes, ambas como língua materna6

Formas de aquisição linguística
Pontos de interesse: existem três formas diferentes de aquisição linguística.
 Aquisição da língua materna
 Aquisição não controlada de uma segunda língua
• Aquisição controlada de uma segunda língua ou ensino de uma língua estrangeira na escola 7
O significado de língua materna na aquisição linguística
Desde o debate sobre a barreira linguística nos anos 60 é reconhecido que a língua materna
desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da linguagem de um indivíduo.
A atualização constante e o apoio das capacidades linguísticas específicas da aquisição da língua
materna e o aumento em simultâneo de um universo linguístico e cultural estabelecem as bases para
a aquisição de uma segunda língua ou de uma língua estrangeira.
Se a aquisição linguística não for promovida e não se desenvolver, estamos então perante o chamado
“semilingualismo”. Significa que o bilinguismo seguiu um rumo desfavorável no que diz respeito à
socialização linguística e que por esse facto nenhuma das línguas de desenvolve corretamente. Assim,
se a aquisição da primeira língua não for rigorosa, por exemplo em aspetos como a gramática ou
ortografia, a aquisição de uma segunda língua fica inevitavelmente comprometida. É por este motivo
que existe uma relação entre o desenvolvimento da primeira e da segunda língua.

4

Ibidem
https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik [2017, Maio]
6 Spracherwerb in der Migration – Deutsch als Zweitsprache, página 1; http://oesterreichischesdeutsch.bildungssprache.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oesterr_dt_unterrichtssprache/Publikationen_Rudolf_de_C
illia/srdp_cillia_spracherwerb_migration_2011-10-11_f%C3%BCr_BIFIE.pdf [2017, Maio]
7 Ibidem, pagina 2
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É muito frequente haver um corte com a língua original quando pessoas a residir no estrangeiro se
inscrevem num curso de L2, sendo esta a língua do país onde residem. O resultado é que nenhuma das
línguas é verdadeiramente e corretamente adquirida o que leva a uma restrição sequencial. As
capacidades cognitivas no geral são também afetadas por este facto.8

Teorias da aquisição linguística
A linguagem é um sistema abstrato altamente complexo de regras gramaticais, significados e
pragmática. O desenvolvimento linguístico é influenciado por fatores sociais, biológicos e cognitivos.
As diferentes teorias de aquisição linguística existentes disponibilizam modelos de explicação em parte
contraditórios e em parte complementares.





Imitação e condicionamento (behaviorismo)
Mecanismo inato (inatismo)
Interação (interacionismo)
Baseada na experiência (cognitivismo)9

A teoria behaviorista (Skinner)
A aquisição linguística é um processo de imitação. O meio ambiente oferece modelos linguísticos que
se vão aperfeiçoando por um sistema que valoriza o elogio. Comparativamente, uma produção
linguística errada não origina nenhuma reação negativa. Quanto mais frequentemente uma palavra ou
frase é repetida corretamente, mais reforçado fica o reportório linguístico. Assim, o desenvolvimento
da linguagem está intimamente relacionado com o meio que nos rodeia. 10
Neste sentido, o papel do professor é muito importante uma vez que dá os incentivos apropriados e
os feedbacks necessários de acordo com as reações dos alunos. Deste modo o professor intervém
positivamente (por vezes também negativamente) no processo de aprendizagem.
Aplicação prática:
Na prática significa a realização de curtos exercícios de repetição para facilitar a aquisição de
conhecimento factual (por exemplo vocabulário)
• Objetivos de aprendizagem: os objetivos são formulados com clareza
• Organização das atividades: Os exercícios são formulados de forma simples para que os
feedbacks positivos predominem. Os alunos realizam as tarefas ao seu ritmo, mas a ordem dos
exercícios é definida pelo professor. O nível de dificuldade aumenta lenta e gradualmente.
• Organização dos materiais pedagógicos: O conteúdo da aprendizagem é repartido em
pequenas unidades o que faz com que as tarefas de aprendizagem tenham que estar
coordenadas e interligadas.
• Elogio/Avaliação: É necessário avaliar ou dar um feedback imediato.11
Exemplo prático:
Professor: “Pode trazer-me uma caneta, por favor?”
Aluno: “Uma caneta.”
Formador: “Sim, uma caneta.”

8

Ibidem, páginas 3-4
http://www.sprachfoerderung.info/spracherwerb.htm [2017, Maio]
10 Ibidem
11 https://www.isb.bayern.de/download/1542/flyer-lerntheorie-druckfassung.pdf , página 4; [2017, Maio]
9
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A teoria inatista da linguagem (Chomsky)
O Dispositivo de Aquisição da Linguagem (“DAL”) é um conceito nativista ou inatista, bem como um
modelo hipotético da aquisição linguística. Esta teoria defende que, independentemente do
desenvolvimento cognitivo, existe um mecanismo inato de aquisição da linguagem, que influencia a
aquisição linguística. Chomsky utilizou este modelo para explicar a forma incrível como os seres
humanos desenvolvem as suas capacidades linguísticas, e também para explicar a compreensão inata
da linguagem.
Outros pressupostos:

•

As pessoas adquirem a linguagem de forma intuitiva e inconsciente.
Todos temos uma predisposição para a aquisição linguística. Esta predisposição engloba os
ditos aspetos “formale Universalien” (que dizem respeito às regras gramaticais), e os
“substantielle Universalien” (informações sobre a essência da língua, por exemplo a diferença
entre sons linguísticos e não-linguísticos), e é na base deste conhecimento que quem está a
aprender uma língua constrói hipóteses sobre a estrutura da língua (processo de hipótese em
educação e processo de hipótese em avaliação).12

Aplicação prática
O aluno não aprende frase a frase, constrói sim novas frases de acordo com as regras da sua língua
materna ou primeira língua. Assim, os exercícios focam-se essencialmente em completar ou repetir
frases para aprender as regras da língua. Devido a este facto, é o professor que dá os inputs. Também
muto importantes são as regras, por exemplo a posição dos verbos, e que são exercitadas em conjunto.

Exemplo prático:
O professor lê uma frase de um livro: “Na segunda-feira ela comeu uma maça. Na terça-feira ela…?”.
O aluno completa a frase: “…comeu uma maça”. Depois, o professor repete a frase para relembrar a
regra gramatical. Pelo menos no início do processo de aprendizagem da língua de forma a estabelecer
e exercitar as regras gramaticais da nova língua.
A teoria interacionista (Bruners)
No âmbito desta teoria, a interação social desempenha um papel central para que a linguagem inata
se possa desenvolver. A linguagem é adquirida através da interação com as ações comuns, através da
repetição, na qual o resultado é o mesmo e o formando vai tendo um papel mais ativo e, finalmente,
faz a transposição para outras situações reais.
Deve também ser mencionado que a interação social se orienta pelo respetivo estágio de
desenvolvimento linguístico e cognitivo.13
Aplicação prática
Em situações de ensino e aprendizagem, esta abordagem consiste não em resolver problemas
didáticos, mas em descobrir e contruir novos problemas. É um processo individual de construção do

12
13

https://de.wikipedia.org/wiki/Language_Acquisition_Device [2017, Maio]
http://www.sprachfoerderung.info/spracherwerb.htm [2017, Maio]
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conhecimento onde a interação social desempenha um papel fundamental. Assim, o professor está
mais na retaguarda e tem apenas um papel de orientador que apoia o processo autónomo e social do
trabalho.
 O objetivo da aprendizagem não é encontrar soluções com base nos métodos certos, mas sim
que os alunos sejam capazes de lidar com determinadas situações e encontrar soluções. É um
sistema reflexivo e a criação de contexto original adquire um papel fundamental.
 Métodos como trabalhos de grupo e diferentes atividades lúdicas (no exterior e no interior)
são eficazes na descoberta e construção de problemas e também para recolher ideias de
outros alunos. É importante que os alunos façam perguntas entre si.
Exemplo prático:
Para promover a interação e a comunicação, o professor desafia o grupo para jogos de bolas. Os alunos
começam a interagir e a falar uns com os outros sem qualquer objetivo de aprendizagem pré-definido.
Estão apenas a comunicar e a apreender regras linguísticas complexas uns com os outros ou com o
“orientador”. Os alunos podem usar as mesmas regras noutras situações.
A teoria cognitiva:
A condição base para o desenvolvimento cognitivo e linguístico é a perceção do meio com base nos
cinco sentidos. É através dos sentidos que as imagens de objetos são adquiridas, e melhoradas,
interiorizadas e finalmente representadas, através de uma palavra. É por esta razão que a linguagem
é também uma condição para o desenvolvimento do pensamento abstrato. 14

Aplicação prática:
O ser humano obtém informações sobre todos os assuntos da vida humana que são resolvidos como
cognições e realização.
No caso do ensino de uma língua, o aluno e também o professor têm um papel central. O aluno recolhe
informações e definições para o problema através do professor, e com base neste pressuposto,
desenvolve as suas próprias soluções.
O professor é uma espécie de âncora de novos conhecimentos em experiências prévias. Em primeiro
lugar determina a ordem de prioridade do conhecimento disponibilizado referente a um determinado
tópico. Em resultado disso, surge uma estrutura definida pelo professor/formador e o aluno pode
organizar o processo de aprendizagem de forma ativa e individual. Quase como uma espécie de tutor,
o professor/formador dá apenas uma ajuda ao aluno, o que faz com que o aluno estabeleça uma
ligação entre o que já aprendeu e os novos conteúdos.
Exemplo prático:
O professor/formador mostra os alunos diferentes tipos de bolas. Os alunos exploram os objetos
enquanto o professor/formador atribui nomes a cada bola. Depois de alguma repetição, os alunos
incluem as novas palavras no seu vocabulário.

Aplicações concretas na educação de adultos (Exemplo de boa prática)
“A Aprendizagem Dialógica ” (Urs Ruf, Peter Gallin) 15
14
15

Ibidem
https://de.wikipedia.org/wiki/Dialogisches_Lernen [2017, Maio]
25

Estruturar é o diálogo que se estabelece entre o formador/professor, cujo input se orienta pela lógica
profissional e pelo currículo, e os alunos que absorvem o input do formador/professor de forma
individual. A tarefa mais importante dos alunos é documentar a utilização pessoal que fazem dos
inputs de forma autêntica (o chamado “Lernjournale”).
Instrumentos da Aprendizagem dialógica:
• Ideia central
• Tarefas Abertas
• Jornal ou diário
• Feedback
• Normas

A Aprendizagem Dialógica e o conceito de instrução – Dois Conceitos diferentes em resumo 16
Aprendizagem Dialógica
O Conceito de Instrução


Reuniões autênticas entre o conteúdo e as 
pessoas

Fornecer e praticar conhecimento

Ideias-chave pedagógicas:
Ideias-chave pedagógicas:
 Todos os alunos devem estabelecer um  Todos os alunos devem tratar o objeto de
diálogo pessoal com o objeto de ensino e
estudo, de forma como está descrita nos
devem comportar-se dentro do seu círculo tal
livros.
como os peritos em pesquisas.
Ordem:
Tarefa:
 Todos são incluídos e usam as suas próprias  Deve ser atingido um objetivo
possibilidades. (expressão de pensamento,
predefinido. Se alguém não atingir este
etc.)
objetivo, é excluído.
Jornal ou diário:
Exercícios e testes:
 Os alunos narram histórias acerca das suas  Os
formandos
tentam
usar
o
sessões pessoais com os materiais.
conhecimento técnico e processos
padronizados de forma mais Professional
possível.
Feedback (perspetiva de desenvolvimento):
Correção (perspetiva do que falta):

16

Dialogisches Lernen nach Urs Ruf und Perter Gallin, página 2;
http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/2/news/dez/dialog.pdf [2017, Maio]
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O formando interpreta os seus processos de 
aprendizagem e dá recomendações para o
aprofundamento do trabalho.

O formando determina os defeitos e
compara as divergências entre o que fez e
as normas técnicas.
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Didática da matemática elementar
A didática da matemática debruça-se sobre a aprendizagem da matemática em todas as idades.
Procura respostas para perguntas do género: O que é que deve e pode ser aprendido nas unidades de
matemática? Como pode ou deve ser ensinado um determinado conteúdo matemático ou como
pode/deve ser apresentada uma determinada função matemática? Como se pode trazer mais alegria
às atividades matemáticas?
A didática da matemática orienta-se por um lado pela própria disciplina da matemática e por outro
lado pelos alunos.

Princípios didáticos
Como todos os princípios, os princípios didáticos não são instruções ou fórmulas estanques. São
propostas, sugestões e ajudas estruturais. Nas últimas décadas um grande número de princípios foi
formulado por especialistas em matemática.
Em primeiro lugar o aluno deve perguntar-se a si próprio: que conhecimentos prévios são necessários?
Também muito importantes são os diálogos com os alunos, como por exemplo: “Quantos tentáculos
tem um polvo?”, a observação de imagens em conjunto e a utilização de formas da vida quotidiana.
Isto conduz a um aumento da alocação. 17

O “E-I-S-Prinzip” (J.S. Bruner)
As circunstâncias matemáticas podem ser mostradas de 3 formas:
 “enaktiv” – inativo
 “ikonisch” - figurativamente
 “symbolisch” – verbalmente/simbolicamente
Ao nível da ação pode ainda identificar-se se o aluno realiza a ação, experimenta a ação ou apenas a
imagina.
Exemplo prático:
Quatro raparigas e três rapazes vão ao cinema. Quantos bilhetes são necessários?
• A soma de duas quantidades representa uma ação. O processo pode também ser ilustrado
graficamente e simbolicamente (4+3 = 7). 18

O Principio Operacional
A captura de objetos pretendia investigar de que forma estes são construídos e como se comportam
se as operações são exercidas neles.
Num sentido mais restrito, isto significa que que a capacidade de composição, a associatividade e a
reversibilidade desempenham um papel importante no ensino e na prática da matemática.19
Processo sistemático do formando:
• Examina – que operações são possíveis e como se relacionam entre elas
• Descobre – Que qualidades e relações com os objetos são influenciados pela construção

17

http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/Vorlesungen/Hauptschule/Zahlbereiche/ws08_09/Did06_04.pdf , página 1
[2017, Maio]
18 Ibidem
19 Ibidem, página 4
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•

Observa – que efeitos têm as operações matemáticas nas qualidades e relações dos objetos
(“o que acontece se...?)

Exemplo prático - “Sums on the hundred board” (Floer in 2003)
Os alunos devem determinar a soma de uma forma quadrada (2x2), por exemplo. Depois, a forma é
deslocada para a direita ou para baixo ou para a esquerda. Eles devem responder à seguinte pergunta:
“O que acontece com a soma se se deslocar a forma para a direita (ou para baixo, ou para a esquerda)?

Possibilidade concreta de utilização em ensino de adultos (exemplo de melhor
prática)
“mathe 2000” (Wittmann & Müller)20
Este conceito tem por base uma aprendizagem ativa e de descoberta, o que significa que se traduz na
busca autónoma, na transformação de informações e na construção de conhecimento através das
próprias atividades.
Áreas Principais
Orientação da atividade, prática produtiva, resolução de problemas, aprendizagem cooperativa,
diferenciação, aprendizagem em situações complexas e soluções individuais.
Role-playing – situações do dia-a-dia:
A situação descrita no livro de matemática é representada pelos alunos. A forma correta de escrever
e de dizer está descrita no quadro.
A situação é depois descrita pelos alunos – com figuras ou objetos. Os alunos ficam assim com uma
imagem clara de vários significados de adição utilizados no dia-a-dia.
Exercícios seguintes:
Os alunos pensam em três exercícios de adição com base no exercício anterior. Tentam contar uma
história, possivelmente através de um desenho, aos outros alunos. O professor/formador intervém em
caso de dificuldade linguística, por exemplo através de uma palavra, que é depois seguida de uma
descrição visual.
Objetivos de aprendizagem:
 Os alunos reconhecem a operação da adição em situações do dia-a-dia.
 Os alunos explicam a adição ao nível da ação e fazem a transposição para o nível simbólico.
 Os alunos identificam o significado do sinal de igualdade.

Aspetos importantes dos resultados da aprendizagem
A planificação do processo de ensino começa pelo sim. Apesar dos estágios do processo de ensino
(planificação, preparação, realização, avaliação) serem interdependentes e cíclicos, a planificação é o
primeiro passo na preparação do que vai ser ensinado, e é uma atividade intencional dos
professores/formadores e de outros participantes do processo educacional. A planificação começa
com a pergunta: o que pretendo atingir com este processo e de que forma vou fazê-lo?
20

http://193.174.11.181/PDF-Files/suhr_ue.pdf , página 2 [2017, Maio]
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Programas como o DeSeCo, OECD e Tuning tentaram definir as competências chave necessárias para
a vida no mundo atual que um individuo adquire ao longo da vida através da educação formal, nãoformal e de processos informais de aprendizagem. As competências chave são: Capacidade de
comunicar na língua materna; Capacidade de comunicar numa língua estrangeira; Compreensão e
utilização de conhecimentos nas áreas da matemática, ciência e tecnologia; Capacidade de usar
tecnologia digital; Capacidades de aprendizagem; Competências socias e cívicas num ambiente
multicultural; Empreendedorismo e consciência do património cultural. Existem três categorias de
competências chave:
1) Utilização interativa de ferramentas (línguas, símbolos e textos), utilização de conhecimento e
informação e tecnologia; 2) capacidade de comunicar com grupos heterogéneos (desenvolver uma
comunicação eficaz com os outros, trabalho de equipa, lidar com e resolver conflitos); 3) ação
autónoma (compreender o contexto alargado no qual vivemos, capacidade de controlar a nossa vida
– definir objetivos, prioridades e estratégias, compreender os próprios interesses e a capacidade de ir
ao seu encontro em ambientes complexos).
Quando sabemos o que que queremos alcançar através do processo de ensino, que competências
queremos que os alunos dominem, então estabelecemos objetivos de ensino e formulamos resultados
de aprendizagem. Os objetivos refletem o que o professor/formador pretende atingir com o processo
de ensino. Assim, os objetivos pedagógicos dizem-nos o que o professor/formador quer ensinar e
quais são as suas intenções e do processo de ensino.
De acordo com Dragičević e Dželalija 21 os resultados da aprendizagem são afirmações claras e precisas
sobre os que os participantes devem saber, compreender e ser capazes de fazer, valorizar ou ser
capazes de demonstrar no final do processo de ensino. Os objetivos da aprendizagem são
competências adquiridas através da aprendizagem e demonstradas após o processo de ensino. Os
objetivos da aprendizagem, ao contrário das metas educacionais/finalidades educativas definem o que
o formando deve saber e ser capaz de fazer .
Os resultados da aprendizagem 22 não fazem referência aos tipos de atividades ou metodologias que
irão ser utilizadas durante o processo de ensino, referem-se sim àquilo que se espera que os
participantes sejam capazes de alcançar durante o processo de ensino aprendizagem.
Os objetivos devem ser definidos de acordo com a metodologia SMART:
 Specific - Específico (o resultado deve ser tão específico quanto possível, e formulado de forma
clara e concreta)
 Measurable - Mensurável (os resultados da aprendizagem devem ser mensuráveis para
permitir que o processo de avaliação seja objetivo; é também importante determinar critérios
para determinar se um determinado resultado foi atingido)
 Achievable/Agreed – Atingível (apesar de o professor/formador definir os resultados da
aprendizagem previamente, é importante que os participantes estejam cientes dos objetivos
do programa no primeiro encontro conjunto, e dos resultados de aprendizagem no início de
cada unidade)
 Realistic – Realista (É também necessário assegurar que os resultados da aprendizagem são
atingíveis no período determinado – duração do processo de ensino aprendizagem)

21

Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu;
http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
22 Ibidem.
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Timely defined – Delimitado no tempo (os resultados da aprendizagem devem ser
estabelecidos com um limite temporal que determina o prazo em o que os mesmo devem ser
atingidos)

Os resultados da aprendizagem pretendidos são a base para selecionar as estratégias de ensino/
aprendizagem e verificação do que foi apreendido/adotado/desenvolvido. Um dos enquadramentos
teóricos mais utilizados para planificar, preparar e avaliar o processo educacional é a taxonomia dos
objetivos educacionais ou taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom explica as três áreas básicas da
personalidade humana e as atividades que se sobrepõem: cognitiva, emocional e psicomotora
(conhecimento, atitudes e competências). A taxonomia de Bloom permite-nos mostrar
qualitativamente diferentes tipos de conhecimento, competências e atitudes dos participantes de uma
forma visível e mensurável, e utiliza verbos ativos para formular os resultados da aprendizagem nas
três áreas.

Categorias

Domínio cognitivo
(Bloom, 1956; Pohl, 2000)

Domínio afetivo
(Krathwohl, 1964)

Domínio psicomotor
(Simpson, 1966)

VII.

-

-

Origem

VI.

Síntese

-

Adaptação

V.

Avaliação

Caracterização

Completo domínio de
movimentos

IV.

Análise

Organização

Mecanizção

III.

Aplicação

Valorização

Execução acompanhada

II.

Compreensão

Resposta

Posicionamento

I.

Conhecimento

Receção

Estimulação sensorial
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Unidades de Aprendizagem
Recomendações gerais
Este capítulo apresenta algumas recomendações gerais sobre os seguintes parâmetros: grupo-alvo,
motivação, incentivos, desistências, unidades em falta e contratos, definindo assim as orientações das
unidades de aprendizagem que se seguem. As recomendações têm por base a pesquisa efetuada, os
questionários e por último, mas não menos importante, o trabalho diário realizado com a comunidade
Roma.
Grupo-Alvo
O grupo-alvo das unidades de Aprendizagem do Resultado Intelectual 1 são adultos de etnia cigana,
maiores de 18 anos, uma vez que é esta a idade da maioridade na maior parte dos países Europeus.
A categorização em etnia só poderá ser efetuada pelos próprios – de modo a que não exista um critério
sobre etnicidade. Ficam excluídos do grupo-alvo apenas os adultos que tenham terminado o ensino
básico formal (pelo menos 8 anos de escolaridade).
Género
No geral, o curso é planeado para se realizar com grupos de ambos os géneros, mas se o formador
considerar necessário separar o grupo por géneros para a realização de determinados exercícios pode
fazê-lo.
Motivação – estratégia:
Como foi já previamente mencionado nos capítulos “Aspetos importantes da educação de adultos” e
“Formação de formadores” a motivação desempenha um papel muito importante, se não o mais
importante, na formação. Assim, este aspeto tem uma entrada separada nos resumos dos
questionários. Em resumo, uma das funções do formador é manter os participantes motivados. De um
modo geral, os formadores não devem cumprir promessas que não consigam cumprir, como por
exemplo um emprego no final do curso. Para motivar os participantes, o formador deve fazer uma
descrição detalhada das competências que podem ser adquiridas ao longo do curso e dos temas que
serão abordados, bem como o que não será possível abordar. Para motivar os participantes, os cursos
devem ter uma aplicação prática à vida diária dos participantes. Também é muito importante que o
formador ganhe a confiança dos participantes e seja capaz de se colocar ao seu nível, sem causar
humilhação ou vergonha. Deste modo, a primeira unidade é especialmente importante, e é tratada
com mais detalhe nos capítulos adicionais no final do manual.
No entanto, para além de manter a motivação é necessário também reforçá-la. Este ponto é apenas
parcialmente da responsabilidade do formador, e deve ser alcançado antes do início do curso e apenas
terá resultados visíveis se as temáticas ensino e importância do ensino forem abordadas nas
comunidades Roma. Esta abordagem pode ser feita de diferentes formas:




Estabelecer uma ligação com as comunidades locais: é importante que o formador seja
conhecido na comunidade antes do início dos cursos.
Intervenção social: intervenção e aconselhamento social podem desempenhar um papel
importante – por exemplo durante o aconselhamento, num ambiente seguro e de confiança,
o tema do ensino e da sua importância pode ser abordado e debatido.
32



Modelos: outra forma de desenvolver a motivação é a referência a “modelos”, ou seja, pessoas
da comunidade Roma que completaram a sua educação, e pedir-lhes que contem à
comunidade como esse facto melhorou a sua vida. Atenção para não fazer promessas
(especialmente no que diz respeito a empregos), mas apenas estabelecer uma relação entre
suas vidas e a forma como a educação pode ajudar.

Ser paciente e ter um elevado nível de tolerância à frustração é muito importante, uma vez que irá
demorar algum tempo para conseguir motivar a comunidade a participar nos cursos, especialmente
os membros que tenham tido experiências negativas com o ensino. É, no entanto, importante ter em
mente que cada pessoa que participa nos cursos irá posteriormente falar sobe educação no seio da
comunidade, partilhar os seus conhecimentos e assim atuar como um promotor dos cursos.
Os incentivos podem também ser uma motivação poderosa:
Incentivos:
Os incentivos podem ser importantes para manter os participantes motivados como foi também
referido pelos especialistas nos questionários. Idealmente, os participantes deveriam estar
intrinsecamente motivados. No entanto, a experiência tem demostrado que a motivação externa
funciona de forma positiva na comunidade Roma e, portanto, recomenda-se a utilização de incentivos
quando existam recursos suficientes.
No entanto, nem todos os incentivos são aceitáveis. Os incentivos devem ser ajustados às necessidades
da vida diária dos participantes – por exemplo, ao distribuir cabazes de comida, verificar se a família
tem um frigorífico, a forma como a família cozinha e o local onde armazenam a comida para que a
oferta do cabaz de comida seja realmente útil.
De seguida temos uma lista de incentivos úteis, pouco úteis e recomendações sobre a melhor forma
de utilização.









Durante os cursos recomenda-se que sejam disponibilizadas gratuitamente bebidas, bolachas,
café e chá (que os participantes possam também levar para casa) e se possível uma refeição.
Cabazes de comida podem ser úteis, mas devem conter apenas itens que possam ser
utilizados. O formador deve conhecer os hábitos dos participantes antes de fazer uma oferta.
Cabazes com roupa ou produtos de higiene (gel de banho, espuma de barbear…) podem ser
utilizados- conforme no exemplo anterior é necessário garantir que os itens são úteis.
Cabazes com material escolar (cadernos, lápis, borrachas, etc.) para levar para casa podem ser
úteis. Garantir também que é disponibilizado material em quantidade suficiente na sala do
curso, para utilizar caso algum participante tenha perdido ou esquecido e ainda assim ter
quantidade suficiente para todos os participantes.
No caso das famílias, algum tipo de atividade que possa ser feita em conjunto (uma ida ao zoo
ou ao cinema, por exemplo) – garantir que sejam atividades nas quais os participantes se
sintam confortáveis e seguros (por exemplo ver um filme num centro comunitário pode ser
melhor do que oferecer bilhetes para o cinema, onde os participantes podem não se sentir
confortáveis) e que são considerados todos os aspetos (como comida, transporte, bilhetes…)
Em alguns projetos, os participantes recebem dinheiro se a sua participação for regular. De
acordo com a equipa do projeto, esta pode ser uma motivação eficaz porque os participantes
são compensados pela falta da sua fonte de rendimento (vender, pedir,…). No entanto,
oferecer dinheiro altera a dinâmica do grupo e são necessários cuidados acrescidos – ao utilizar
33

dinheiro, observar atentamente a participação ativa dos participantes durante as unidades e
relacioná-la com a entrega de dinheiro, destacando o facto que não basta estar presente.
Desistências:
Outro ponto muito importante é saber lidar com as desistências. Cada participante deve poder
abandonar o curso se não se sentir confortável. Em qualquer dos casos, sugerem-se os seguintes
passos antes de aceitar a desistência:
• Visitar a pessoa que desistiu e tentar perceber o problema.
• Se o formador tiver um relacionamento com os participantes que lhes permita discutir
abertamente, é mais provável que se encontre uma solução, por exemplo iniciar um outro
curso mais tarde, trocar de curso, …
• Se ainda assim alguém quiser desistir, explicar que o seu lugar ficará reservado por mais uma
ou duas semanas antes de aceitar um novo participante, para haver margem de reconsiderar
a decisão
• Garantir a entrega de um certificado com as competências adquiridas e alertar para o facto de
que se quiserem ingressar num novo curso poderão ter que fazê-lo desde o início.
• Fazer uma visita passado algum tempo depois para passar a mensagem que não há
ressentimento – pode facilitar o regresso.
• Se for possível, e depois de terminado o período de tempo acordado, tentar encontrar outra
pessoa que queira participar no curso. Estar consciente que poderá ser difícil para esta pessoa
acompanhar o ritmo já estabelecido. Poderá ser necessário fazer uma pré-avaliação de
conhecimentos para garantir que o novo participante se integra bem no grupo.
Unidades em falta:
Pode acontecer que um dos participantes por vezes falte ao curso devido a vários motivos, como por
exemplo doença, ou um compromisso oficial. De modo a que acompanhem os restantes participantes,
pode ser sugerido que frequente uma unidade adicional. Garanta que esta unidade adicional não é
encarada nem como um castigo, nem como algo mais interessante do que as unidades regulares.

Contratos:
Caso existam, no país, requisitos legais para a recolha de dados de clientes, podem ser elaborados
contratos. É necessário garantir que o contrato é explicado convenientemente aos participantes. De
um modo geral, mesmo que não seja obrigatório, sugere-se que, mesmo que não haja um contrato, se
discutam internamente as regras a cumprir durante o curso. As regras devem ser definidas durante a
primeira unidade – é disponibilizada mais informação sobre este ponto no capítulo sobre a primeira
unidade.
Equipamento:
As organizações devem disponibilizar todos os materiais de aprendizagem. Devem ser distribuídas
fotocópias a cada participante, e todo o material adicional (canetas, papel, materiais para os exercícios
práticos). Está disponível mais informação sobre os materiais necessários nos capítulos das unidades
de aprendizagem, por tópico. Adicionalmente será também útil distribuir um caderno a cada
participante. Além disto, e de modo a arquivarem todas as fotocópias que forem sendo distribuídas,
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deve ser disponibilizada uma capa arquivadora por pessoa. No final do curso o formador deverá
entregar um portfolio completo com todo o material a cada participante, para que possa ser
disponibilizado ao formador seguinte, no caso de uma nova inscrição noutro curso.

Receção e despedida
De forma a incluir o maior número possível de metodologias, o início e o final de cada sessão deve ser
um momento breve, mas que ainda assim deve incluir um determinado número de parâmetros:
Receção:
A receção aos participantes é muito importante e o formador deve despender tempo suficiente não
só para cumprimentar, mas também para mostrar interesse em saber se está tudo bem e o que
aconteceu desde a última vez que se viram. Este momento é muito importante para criar uma
atmosfera de aprendizagem agradável e o formador pode ainda tentar avaliar se os conteúdos
ensinados são úteis para as famílias no seu dia-a-dia. Se aplicável, poderá fazer sentido distribuir
algumas bebidas neste momento de acolhimento. É recomendado que este momento tenha a duração
de pelo menos 15 minutos – estes minutos podem ser contabilizados antes do início da sessão e neste
caso o formador e o mediador devem chegar com a antecedência necessária.
Iniciar uma unidade:
Quando se inicia oficialmente uma unidade é necessário que o formador informe a família sobre o que
vão aprender e quais os resultados práticos na sua vida. Estes resultados devem ser formulados de
acordo com a metodologia SMART (ver explicação nos objetivos da aprendizagem para cada tópico)
para que os participantes possam verificar o que aprenderam.

Repetição:
Uma vez que os materiais de aprendizagem apresentados são exemplos e não surgem na ordem exata
dos cursos, é necessário que o formador desenvolva uma forma de repetição para cada unidade que
faça a ligação com os últimos conteúdos apreendidos pelos participantes. A repetição (especialmente
nas unidades que estão ligadas entre si em termos de conteúdo) é um elemento vital para assegurar o
processo de aprendizagem e deve ser incluída em cada parte (pode ser um momento mais curto ou
mais longo, dependendo do tema, mas deve ter a duração mínima de 5 minutos).
As metodologias de repetição são várias e podem ser criativas – por exemplo um debate sobre como
os conteúdos apreendidos podem ser utilizados na vida diária, um quizz ou uma adivinha, ou um
exercício escrito são exemplos possíveis. No que diz respeito aos conteúdos de leitura, escrita e
competências matemáticas é necessário não só repetir as últimas unidades, mas todo o conteúdo para
garantir que os participantes entendem a próxima unidade.
Recapitulação:
No final de cada unidade o formador deve fazer um breve resumo dos conteúdos apreendidos durante
a unidade e destacar os pontos mais importantes. O formador pode também dar algumas ideias aos
participantes sobre como podem aplicar o que aprenderam no seu dia-a-dia.
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Avaliação:
A avaliação no final de cada unidade pode variar de acordo com o tema, mas deve estar incluída em
todas as unidades. Ideias para a avaliação; pedir aos participantes que mencionem um ponto que
gostassem de experimentar na unidade seguinte, rever os últimos exercícios e dar feebdback, fazer
um breve quizz ou perguntar aos participantes o que retiveram dos últimos 45 minutos.
Despedida:
Tal como o momento de receção aos participantes, o momento da despedida deve demorar algum
tempo e quer o formador quer o mediador devem ter em mente este facto. Pode revelar-se muito útil
conversar por mais alguns minutos com os participantes, ficar a saber mais coisas sobre as suas vidas,
perguntar se gostaram em particular da unidade lecionada, etc. Dizer apenas adeus e ir embora
poderia ser considerado rude e não iria ajudar a construir um bom relacionamento. No entanto, o
formador não deve ficar indefinidamente, e deve estabelecer um período curto de tempo (não mais
do que quinze minutos) no final de cada unidade antes de ir embora.

Avaliação contínua
A avaliação contínua permite que formador avalie o impacto do curso. Pode ajudar o formador a
reparar em pequenas mudanças e no progresso dos participantes ao longo do processo de
aprendizagem.
A avaliação contínua ajuda ainda o formador a recordar as atividades que tiveram um impacto positivo
no grupo e aquelas que se revelaram mais complicadas para os participantes. Se o formador repara
que os participantes têm dificuldades em atingir os resultados expectáveis e os objetivos da
aprendizagem propostos numa sessão, pode alterar a estratégia pedagógica e escolher outras
atividades na unidade seguinte.
Com a ajuda de uma folha para preencher – Avaliação da sessão de grupo - com informações sobre a
sessão, o formador consegue monitorizar cada unidade e o progresso de cada participante, e a decidir
quais os conteúdos a que deve dar mais atenção nas sessões futuras.

Avaliação da sessão de grupo
Sessão de grupo nº: ………….
Data: ………………………………………
Descrição geral da sessão de grupo:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objetivos de aprendizagem (OA) da sessão em grupo:
OA

Objetivos de aprendizagem da sessão em
grupo

OA atingidos
✓/ ×

Comentários

OA1
OA2
OA3
OA4
OA5
OA6
Sugestões de melhoria:
Nº

Nome do participante

Precisa de mais exemplos/exercícios para o OA número….

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
x – Faltou à sessão em grupo

Formador: ……………………………………
Assinatura: ……………………………………………

Os capítulos das unidades de aprendizagem têm a seguinte estrutura:
1. Introdução
a. Definição de literacia, numeracia e competência digital
b. Porque é importante?
c. Diferenças entre nível 1 e 2
2. Objetivos e resultados da aprendizagem
a. Nível 1
b. Nível 2
3. Configuração
a. Duração e frequência
b. Local
c. Número de participantes
4. Avaliação
a. Importância da avaliação
b. Pré- e pós-avaliação
c. Avaliação contínua
d. Testes para nível 1 e 2
5. Conteúdos
6. Transferibilidade
7. Pontos cruciais
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Unidade 1 – Leitura e Escrita
Introdução
A alfabetização e a escolarização são direitos humanos fundamentais.
O ensino básico é o requisito mínimo para a concretização dos direitos pessoais e sociais de todos os
seres humanos. Muitas vezes, devido a diferentes circunstâncias, os adultos não têm acesso à
educação básica, o que fortalece ainda mais as desvantagens sociais, económicos, culturais e de todos
os outros aspetos da vida. Se os adultos vivem num ambiente familiar, essa situação reflete-se sobre
outras as outras gerações e os seus descendentes e todos os outros membros da comunidade familiar.
O termo literacia engloba os seguintes conceitos: literacia elementar, literacia funcional e literacia
digital.
A literacia elementar inclui competências básicas de leitura, escrita e cálculo. A literacia funcional inclui
a compreensão de instruções escritas, eficiência no trabalho e uma participação ativa na comunidade.
A recomendação da UNESCO (1978)23 define literacia elementar e funcional como o resultado do
processo de literacia. De acordo com esta recomendação, um indivíduo alfabetizado consegue ler e
escrever frases simples relacionadas com o seu dia-a-dia. A UNESCO define o conceito de literacia
funcional do seguinte modo: um indivíduo capaz de “participar em todas as atividades que requerem
a alfabetização para uma participação funcional no seu grupo ou comunidade e que lhe permita utilizar
a leitura, escrita e cálculo (literacia elementar) para o seu desenvolvimento pessoal e da sua
comunidade”.
Lawton and Gordon24 definem literacia funcional como “o nível de competência de leitura e escrita
que um indivíduo precisa para enfrentar a vida adulta”.
Tal como Dijanošić, Bailey25 salientam, resumindo os princípios de Flower, que definem a literacia não
como algo estático e impessoal:
• A literacia é uma ação. Não é apenas uma capacidade generalizada que um indivíduo pode ou
não ter. A literacia é um conjunto de ações e transições nas quais as pessoas utilizam a leitura
e a escrita para fins sociais.
• A literacia é um movimento de discurso prático. Ao usarmos as nossas competências de
literacia estamos a fazer mais do que simplesmente codificar ou produzir um texto. Como
qualquer outra prática social, a literacia engloba um contexto composto por um conjunto de
expetativas e convenções sociais.
• Ser alfabetizado depende do conhecimento das convenções socias e da capacidade individual
de solucionar problemas.
•

Os novos “princípios básicos” devem começar com práticas expressivas e retóricas. Com base
nesta perspetiva, o básico é o conhecimento prático ao qual se podem dar vários nomes heurística, estratégias retóricas, competências de pensamento crítico – mas que no fundo não
é mais do que um plano de ação para desempenhar um ato alfabetizado. De acordo com esta
tradição retórica, os princípios fundamentais básicos da literacia são os mesmos necessários

23

UNESCO Revised Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics (1978):
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [14.09.2017]
24
25

Lawton/Gordon (1996) página 108
Bailey (2004) página 286
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•

para avaliar situações; planear, organizar, rever; construir um significado; utilizar e adotar
convenções; e decidir novos discursos e como fazer parte deles.
A literacia abre a porta à consciência social e metacognitiva. Por outras palavras, a literacia
vista como um to social e cognitivo cria determinadas oportunidades de pensamento
estratégico e de reflexão que estão ausentes da pedagogia das convenções e correção textuais.

Assim, a alfabetização é um processo dinâmico, pessoal, mas permanente. O contexto contemporâneo
requer constantemente novas competências e muitas vezes ignora o facto de que um certo número
de adultos nem sequer tem as competências básicas. Isto aplica-se particularmente aos membros de
grupos marginalizados - a população Roma que muitas vezes não completa o ensino primário, de modo
que a alfabetização não formal e posterior é o primeiro passo na sua formação para a vida em
comunidade e no mundo atual. Desde situações simples da vida quotidiana até outros contextos mais
complexos em que nos podemos encontrar, a alfabetização funcional ganha cada vez mais importância
nas crescentes necessidades do mercado de trabalho. Consequentemente, a população Roma debatese cada vez mais para conseguir realizar atividades administrativas básicas e outras, tais como o
preenchimento de formulários, recibos de pagamento, etc., e dar ajuda e apoio nas obrigações
escolares dos seus filhos e outras responsabilidades parentais (como ler uma história, ajudar com os
trabalhos de casa, fazer atividades em conjunto como cozinhar, etc.)
O objetivo desta parte do manual é dar algum apoio ao pessoal docente no que diz respeito à
preparação e implementação de ensino básico de adultos não-formal. O conteúdo desta parte do
manual está dividido em dois níveis: um para a literacia elementar e o outro para a literacia funcional.
Devemos, no entanto, realçar que a literacia elementar e a funcional estão interligadas e não podem
ser ensinadas separadamente.

Objetivos e Resultados da Aprendizagem
Os objetivos de aprendizagem26 não indicam que tipos de atividades ou metodologias que serão
usados ao longo do processo de aprendizagem, mas antes indicam o que é esperado – o que é que os
participantes conseguirão atingir durante o processo de ensino aprendizagem. Os objetivos de
aprendizagem deverão ser definidos de acordo com a metodologia SMART:
• Specific - Específico (o resultado deve ser tão específico quanto possível, e formulado de forma
clara e concreta)
• Measurable - Mensurável (os resultados da aprendizagem devem ser mensuráveis para
permitir que o processo de avaliação seja objetivo; é também importante determinar critérios
para determinar se um determinado resultado foi atingido)

26 Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, available

at: http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
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•
•

Achievable/Agreed – Atingível (apesar de o professor/formador definir os resultados da
aprendizagem previamente, é importante que os participantes estejam cientes dos objetivos
do programa no primeiro encontro conjunto, e dos resultados de aprendizagem no início de
cada unidade)
Realistic – Realista (é também necessário assegurar que os resultados da aprendizagem são
atingíveis no período determinado – duração do processo de ensino aprendizagem)
Timely defined – Prazo (os resultados da aprendizagem devem ser estabelecidos com um
limite temporal que determina o prazo em o que os mesmo devem ser atingidos)

Os objetivos da aprendizagem são a base para selecionar as estratégias de ensino, aprendizagem e de
verificação dos conteúdos apreendidos/adotados/desenvolvidos. Um dos enquadramentos teóricos
mais utilizados para planificar, preparar e avaliar o processo educacional é a taxonomia dos objetivos
educacionais ou taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom descreve as três áreas básicas da
personalidade humana e as atividades que se sobrepõem: cognitiva, emocional e psicomotora
(conhecimento, atitudes e competências). A taxonomia de Bloom permite-nos mostrar
qualitativamente diferentes tipos de conhecimento, competências e atitudes dos participantes de uma
forma visível e mensurável, e utiliza verbos ativos para formular os resultados da aprendizagem nas
três áreas.

Cursos – Dois níveis
Nível 1 – Ler, escrever e compreender pequenos textos
Objetivos - 1: escrever o alfabeto (letras maiúsculas), reconhecer letras minúsculas e maiúsculas em
palavras, pronunciar corretamente todas as letras, ler e escrever
Resultados da aprendizagem:
Depois de terminar o nível 1, participantes devem ser capazes de:
 Identificar cada letra do alfabeto
 Escrever cada letra do alfabeto (letra cursiva e letra de imprensa)
 Distinguir as vogais das consoantes
 Utilizar letras para formar palavras
 Pronunciar corretamente as letras
 Pronunciar corretamente palavras em voz alta
 Escrever o seu nome e sobrenome (letra cursiva e letra de imprensa)
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Nível 2 – aplicação da leitura, escrita e compreensão a situações do dia-a-dia
Objetivos - 2 – escrever frases simples e preencher formulários; compreensão de um texto
Resultados da aprendizagem:
Depois de terminar o nível 2 os participantes devem ser capazes de:
 Escrever frases simples com base em palavras familiares e usadas frequentemente (letra
cursiva e de imprensa)
 Escrever textos simples (como por exemplo formulários, listas, cartas pequenas e simples –
letra cursiva e de imprensa)
 Ler frases simples em voz alta
 Descrever o que leram e o que compreenderam
 Responder as perguntas com base num texto
 Tirar conclusões sobre um texto
 Identificar o tema de um texto
 Formular perguntas com base num texto

Configuração
Este capítulo descreve as configurações recomendadas para o processo se aprendizagem, tais como
duração, frequência, local e o número de participantes. No caso de estas recomendações não se
adequarem às especificidades do grupo, os formadores devem utilizar os seus conhecimentos e
criatividade para adaptar o ambiente de aprendizagem aos recursos disponíveis bem como às
necessidades e capacidades dos participantes.
Duração e Frequência do curso
A duração e a frequência dos cursos devem ser ajustadas aos participantes (se os participantes vivem
em áreas rurais: exigências da atividade agrícola, mobilidade; períodos de ausência no estrangeiro por
motivos profissionais, mães com crianças na escola, férias, etc.).
Para otimizar os resultados, recomenda-se que o processo de ensino seja organizado numa frequência
semanal de três dias, com duas sessões por dia, e que cada sessão tenha a duração de 45 minutos, um
intervalo de 20/30 minutos com café, sumos e bolachas, seguido de outra sessão de 45 minutos. É
importante salientar que a duração dos intervalos não deve ser reduzida, uma vez que o ensino
informal de adultos é igualmente importante (se não mais importante) do que o ensino formal/nãoformal. Neste sentido, se o formador se aperceber que durante o intervalo se formam pequenos
grupos que não comunicam entre si, deve então tentar promover o diálogo e uma maior aproximação
entre todos os participantes. Por exemplo, o formador pode atribuir pequenas tarefas, tais como
perguntas que devem fazer uns aos outros durante o intervalo, cujas respostas serão posteriormente
analisadas durante a sessão. O formador pode também sugerir um tema para os participantes
debaterem durante o intervalo. Em suma, o formador deve organizar diferentes atividades durante os
intervalos, para que os participantes se conheçam melhor, e motivá-los a partilhar experiências e
conhecimentos (por exemplo: um filme que tenham visto, crianças com idades semelhantes,
ocupações similares, etc.).
A duração mínima de cada nível é de 3 meses, num total de 6 meses. A duração mínima de cada nível
é de 72 horas. No entanto, é aconselhável que a duração dos Níveis 1 e 2 seja ajustada às características
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dos participantes. Conhecer bem as necessidades, possibilidades e circunstâncias de vida dos
participantes é fulcral para tomar decisões sobre a duração e frequência dos cursos, tendo sempre em
mente os objetivos finais.
Todas as informações sobre a duração e frequência dos cursos devem ser disponibilizadas aos
participantes no início da implementação do programa (na primeira sessão).
Local
Preferencialmente num local próximo, mas não dentro da comunidade Roma para evitar distrações.
Deverá ter alguns elementos escolares, mas os livros infantis e decorações infantis são de evitar. O
local deve ser ajustado à aprendizagem de adultos e ser um ambiente seguro e calmo. Os cursos
podem realizar-se em centros de educação de adultos, instalações de ONGs, ou em instalações de uma
agência de autoridade. As instalações deverão ser bem equipadas com luz suficiente, com lugares
suficientes para se sentarem e trabalharem, e deverá ser um local colorido e atrativo (com posters,
artigos de jornais, bilhetes, cartas impressas etc..), com instalações sanitárias e uma sala opcional para
crianças etc.
É responsabilidade do formador preparar o local, assegurar os materiais didáticos e lanches. Por isso,
o formador deverá chegar mais cedo e preparar o locar: abrir as janelas, organizar as mesas e cadeiras
e preparar o material...; verificar as tecnologias e ferramentas didáticas (computador, projetor,
microfones...); assegurar que as instalações são aquecidas/arrefecidas o suficiente, que têm luz
suficiente, que os materiais e os equipamentos de aprendizagem (papel, canetas, tesouras, etc.) estão
devidamente limpos e ao alcance dos participantes (colocados de modo a que os participantes os
possam manusear sem ter de pedir ao formador e que este seja capaz de verificar que tudo está de
volta ao lugar, no fim da unidade).
Número de Participantes
É aconselhado que os grupos dos níveis iniciais (Nível 1) sejam mais pequenos, enquanto que os mais
avançados (Nível 2) podem ser um pouco maiores.
Em ambos os casos os grupos não devem ser inferiores a 5 e mais de 12.

Avaliação
De acordo com Pastuović (1999)27 a avaliação é o processo que determina o grau de alcance dos
objetivos propostos e os fatores responsáveis pelos resultados atingidos e os efeitos do processo
educacional. A avaliação engloba diferentes objetivos, funções e formas de concretização.
De acordo com Kyrjacou (2001)28, os objetivos mais comuns da avaliação são:
• Dar aos alunos um feedback sobre a eficácia da gestão do processo de ensino para que estes
possam tomas decisões sobre a sua educação, ajustar objetivos e formas de ensino com base
no conhecimento prévio e características dos alunos.
• Dar feedback pedagógico sobre as competências adquiridas em determinada área (se e até
que ponto os resultados esperados forma atingidos e se estão a melhorar o seu desempenho)
• Avaliação no sentido em que se deve ter uma visão clara sobre o nível atual de competências
para poder planificar, adaptar o programa e realizar as atividades previstas.
• Avaliação no sentido de planificar e eventualmente alterar o processo de ensino. Esta é uma
das razões pela qual a avaliação deve ser continua e realizada de diferentes formas.
27
28

Pastuović, N. (1999): Edukologija. Zagreb: Znamen
Kyriacou, C. (2001): Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa
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•

Dar feedback às instituições que disponibilizam fundos para programas educacionais.
A avaliação como resultado do trabalho dá uma visão geral sobre o ciclo formativo
completado, o grau de formação, etc., e facilita a mobilidade e transferências.

Pré- e pós-avaliação
É importante que se organizem atividades de pré e pós-avaliação bem como de avaliação contínua
para que se possa ter uma visão clara sobre o progresso dos participantes e sobre possíveis
dificuldades. A base para a pré e pós-avaliação são os objetivos formulados. Assim, o processo de pósavaliação deve ter como base o resultado previsto do processo de aprendizagem. Ao planificar uma
unidade e ao formular objetivos para essa mesma unidade, é também importante que se defina o
método de avaliação de desempenho para o referido objetivo. Por exemplo, se foi planificado ensinar
aos participantes como escrever o nome e o sobrenome, na atividade de pós-avaliação deve solicitarse aos participantes que escrevam os seus nomes e sobrenomes, e assim comprovarem que adquiriram
esta competência.
É aconselhável que o formador faça uma avaliação inicial com base no diálogo. Neste processo o
formador deve tentar incluir todos os participantes. A formulação das perguntas deve ser adequada
às idades. Esta fase inicial é importante para as planificações futuras. Outros momentos de avaliação
podem ser concretizados através de conversas com os participantes e de observação.
Exemplos de perguntas/atividades para o Nível 1 de atividades de pré e pós-avaliação (o formador
deve recolher informação sobre os participantes e sobre as suas expetativas e conduzir a avaliação):
 Conduzir uma conversa sobre a vida diária e dificuldades sentidas (assinar documentos,
escrever cartas para a escola, etc.) (pós-avaliação: perguntar sobre as melhorias no
desempenho diário)
 Experiências escolares (pós-avaliação: fazer perguntas sobre a experiência durante o
programa)
 Expetativas sobre o programa, o que gostariam e aprender (pós-avaliação: perguntar se as
expetativas foram atingidas)
 Possíveis dificuldades em identificar algumas letras
 Apresentar diferentes letras (em papel, madeira, …) e pedir que sejam identificadas de acordo
com instruções do formador.
 Utilizar letras para formar uma palavra.
 Identificar a primeira letra de uma palavra lida pelo formador.
 Formar e ler uma palavra com letras escolhidas pelo formador.
 Perguntar se a utilização de letras minúsculas e maiúsculas é diferente.
 Escrever algumas letras soltas e formar palavras.
 Escrever o alfabeto.
 No final da avaliação entregar um documento a agradecer a participação na avaliação e pedir
que seja assinado.
No que diz respeito aos participantes que já façam parte do programa e que já tenham completado o
Nível 1 bem como as atividades de pós-avaliação, sugere-se que não se façam as atividades de préavaliação do Nível 2. No entanto estas atividades são obrigatórias para os membros que iniciam o
programa pela primeira vez no Nível 2.
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Exemplos de perguntas, para o Nível 2, de pré e pós-avaliação (o formador deve recolher informação
sobre as experiências e expetativas dos participantes e conduzir a avaliação:
 Conversar com os participantes sobre os seus interesses e atividades diárias.
 Conversar sobre possíveis problemas no que diz respeito à (i)literacia (pós-avaliação: o que é
que mudou)
 Expectativas sobre o programa (pós-avaliação: perguntar se as expectativas foram atingidas)
 Debate sobre a escola, experiências de aprendizagem e hábitos de estudo (pós-avaliação: o
que é que mudou)
 Perguntar se leem em casa, se têm livros em casa, que género de livros gostam de ler.
 Ler um pequeno texto, por exemplo um postal, em voz alta.
 Falar sobre o conteúdo do postal (recontar, fazer perguntas, tirar conclusões)
 Escrever uma resposta ao postal.

Conteúdo
Uma vez que cada língua é específica, consistindo em diferentes números de letras, vogais e
consoantes, os conteúdos das Unidades de Aprendizagem não se encontram divididos desta maneira.
São apenas demonstrativos e são recomendações para o formador de como dividir os conteúdos de
acordo com os objetivos da aprendizagem.
Nível 1 Conteúdos
Nº
Unidades

Conteúdos das Unidades de Aprendizagem para o Nível 1

1.

1- 40

Aprender cada letra do alfabeto (identificar, pronunciar
corretamente, escrever cada letra do alfabeto, combinar
palavras simples e pequenas dependendo das
especificidades concretas de cada língua – Pronúncia e
escrita.
Distinguir Vogais de Consoantes

2.

41 – 46

3.

47- 60

Usar letras para formar palavras, combinar letras para
formar palavras conhecidas ligeiramente mais complexas.

4.
5.

61 -70
71-72

Exercitar articulação correta das palavras em voz alta
Escrever Nome e Sobrenome (letra manuscrita e à de
imprensa)

TOTAL
de 72 Unidades
Unidades
Nível 2 Conteúdos
Nº

Unidades

Conteúdos das Unidades de Aprendizagem para Nível 2

1.

1-18

Escrever frases conhecidas e comuns
habitualmente, em atividades quotidianas.

2.

18 - 32

Escrever textos usados em atividades quotidianas,
combinar frases em textos curtos.

usadas,
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3.

32-40

Aprender a pronunciar corretamente e ler palavras e
frases simples.

4.

40- 50

Aprender a compreender textos simples (parafrasear,
responder questões sobre os textos)

5.

50- 72

Aprender a tirar conclusões, identificar tópicos, formular
perguntas

Total
Unidades

72 horas

Transferibilidade
É de esperar que, durante o processo de preparação das Unidades e de ensino, o formador tenha
informação suficiente acerca das necessidades dos participantes, capacidades e recursos disponíveis,
bem como das especificidades linguísticas. A sensibilidade e a criatividade dos formadores
desempenham um papel importante na adequação das Unidades, motivação e desempenho dos
participantes.
No entanto, queremos salientar os seguintes pontos, que devem ser tidos em conta aquando da
transferência de Conteúdos e métodos deste capitulo para outros países:
• Número de Letras: cada alfabeto tem um número de letras diferentes e, por isso, o tempo
calculado para a aprendizagem de todas as letras pode ser pouco ou demasiado consoante o
país. De igual forma, para cada língua pode fazer sentido aprender as letras noutra sequencia
que não a apresentada aqui.
• Combinação de Letras: de igual forma, cada língua tem diferenças na combinação das letras.
Enquanto em alemão, a combinação “sch” é muito comum, não existe noutras línguas. Por
isso, o conteúdo precisa de ser adaptado quando se implementa estes materiais numa língua
diferente.
• Pronúncia: enquanto em algumas línguas a pronúncia é muito simples e segue regras simples,
outras línguas podem ser mais desafiantes. Portanto, ao usar este conteúdo numa língua que
tenha muitas regras e dificuldades, tem que se planear mais o tempo para estes tópicos.
• Formação de palavras: também a formação de palavras depende da língua que se está a
ensinar – para algumas línguas pode fazer sentido aprender todas as letras primeiro antes de
formar palavras, para outras é comum formar palavras logo após aprender algumas letras.
• Material: o formador tem de usar materiais específicos do seu país, jornais, rótulos e folhetos
da sua região, publicidade e informações da sua cidade, e por aí adiante. Isto também tem de
ser tido em conta com materiais que contêm tempo, unidades de medida e afins.

Pontos Críticos
Os seguintes pontos têm de ser tidos em consideração aquando da implementação desta Unidade de
Aprendizagem:
• Tamanho e composição do grupo: o tópico de literacia está muitas vezes associado à vergonha.
Por isso, é importante ser cauteloso quanto à composição dos grupos – ter em conta fatores
como idade, género, relações familiares, crenças religiosas e também onde vivem. Para
algumas pessoas pode ser perfeito estar num grupo onde todos se conhecem, enquanto que
outros precisam do anonimato em grupos com membros que não conhecem.
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•

•

•

•

•

•

Linguagem específica: uma vez que esta unidade de aprendizagem está preparada para ser
apresentada na língua maternal do participante, faz sentido verificar qual a língua maternal na
primeira entrevista – especialmente quando vivem em áreas bilingues. No caso dos
participantes terem mais do que uma língua maternal, devem escolher aquela com a qual se
sentem mais confortáveis.
Língua Estrangeira: também faz sentido aprenderem a língua do país onde vivem ou onde
passem muito tempo quando viajam. No entanto, a literacia básica deverá ser efetuada na sua
língua materna – pode ser considerado adicionar unidades de aprendizagem de língua
estrangeira se for necessário. Se se sentirem confortáveis com uma língua estrangeira, é claro
que esta se pode ser usada, se o grupo desejar.
Experiencias escolares: ler e escrever são muitas vezes relacionadas com a escola e – para a
maioria – com experiências negativas. Neste contexto, é muito importante evitar a repetição
da experiência e, por isso, é de evitar usar os mesmos materiais, e criar uma atmosfera de
aprendizagem e usar todos os princípios básicos de andragogia é vital. A prática também
mostra que muitos não têm qualquer experiência escolar, por isso, é importante ter em
consideração as razões para não participarem em programas formais e as suas expectativas
em relação a este programa não-formal.
Segurar na caneta: para alguns participantes (especialmente aqueles que não sabem escrever)
pode ser difícil, no início, segurar corretamente uma caneta, quanto mais escrever. Para os
ajudar, pode fazer sentido planificar alguns exercícios no inicio de cada Unidade para treinar
as mãos e dedos antes de escrever ou ensinar-lhes exercícios que possam fazer em casa.
Escrita: existem muitas discussões entre escrita manual ou escrever no computador. A escrita
manual faz parte desta Unidade porque no quotidiano há coisas que não podem ser feitas no
computador. Também, algumas situações e documentos (requerimentos, candidaturas, etc.)
requerem assinatura manual. Porém, é possível que daqui a alguns anos, a escrita manual
deixe de ser necessária e só exista escrita no computador.
Uso prático: As Unidades de Aprendizagem devem estar diretamente relacionadas com o
quotidiano dos participantes. Por isso é importante usar materiais das suas vidas – por
exemplo músicas, jornais ou informações que os participantes conheçam e usem.
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Unidade 2 – Competências em Matemática
Introdução
O que é a Numeracia? “Por Numeracia entende-se a capacidade de usar a matemática na vida diária”29.
Isto significa ter a capacidade de usar os números e capacidades matemáticas nos diferentes aspetos
do nosso quotidiano: por exemplo, em atividades práticas em casa, no trabalho, para ajudarmos as
crianças a aprender, a gerir o orçamento familiar, a ler e compreender papéis (por exemplo
documentos médicos ou posologias). De uma forma geral, a literacia matemática é uma competência
fundamental para compreendermos o mundo à nossa volta30.
Tal como a literacia, a numeracia é crucial para a autonomia nas atividades mais simples, como ir ao
supermercado e entender a fatura, ajudar as crianças nos trabalhos de casa, preencher um formulário,
gerir um orçamento, e também cozinhar, medir a temperatura, entre outros.
Tal como acontece na literacia, um baixo nível de numeracia está relacionado com desemprego, baixos
salários e menores condições de saúde. A falta de competências leva a dificuldades de compreensão
de conceitos quotidianos e à dependência de outras pessoas, o que facilmente pode conduzir a uma
baixa autoestima e a um sentimento de desconforto generalizado.
Uma pessoa com um nível aceitável de numeracia é capaz de aplicar conceitos quantitativos e espaciais
e lidar com dados31:
•

•

•

A informação quantitativa pode ser medida e expressa como uma quantidade:
o Usar os números em situações reais
o Fazer estimativas
o Interpretar informação estatística
o Reconhecer padrões
o Determinar a probabilidade
Informação especial referente à localização física de pessoas e objetos
o Compreender formas e espaços
o Medir o tempo, peso, altura e quantidades
o Determinar localização e direção
o Interpretar e criar mapas e diagramas esquemáticos
o Visualizar formas em diferentes perspetivas
Lidar com dados inclui:
o Dados e Medidas estatísticas.
o Probabilidades

As capacidades de numeracia evoluem durante a vida. Normalmente, os adultos utilizam as suas
competências de numeracia para comparar custos, ler estatísticas, cozinhar uma receita entre outros.
Os objetivos de aprendizagem deste manual estão divididos em dois níveis. O nível um para alunos
principiantes e o nível dois para alunos avançados.
29

www.nationalnumeracy.org.uk
Guidelines – competence goals for basic skills for adults Examples of local curricula for reading and writing, numeracy,
digital skills and oral skills - Norvegian Agency for Lifelong Learning
31 The Adult Numeracy Core Curriculum - The Basic Skills Agency
30
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Objetivos e Resultados de Aprendizagem:
O objetivo deste manual é dar uma orientação aos formadores envolvidos na educação de adultos
destinada a cidadãos de etnia cigana.
O objetivo de aprendizagem mais importante deste manual é desenvolver as capacidades de
numeracia nos adultos. Desenvolver e manter um nível aceitável de numeracia pode melhorar a
qualidade de vida e aspirações de futuro de uma família. Uma vez que a numeracia é necessária para
a vida quotidiana, é praticamente impossível encontrar um posto de trabalho estável sem
competências matemáticas básicas. Com o rápido aumento tecnológico, ter competências de
numeracia tornou-se uma capacidade essencial para a empregabilidade.
A numeracia não é só importante no local de trabalho. Todas as pessoas precisam de dominar os
requisitos mínimos básicos de literacia na sua vida diária para contra objetos, fazer adições simples,
ver as horas, diferenciar padrões e formas, preparar uma refeição, jogar um jogo de tabuleiro, etc.
Os objetivos e resultados de aprendizagem deste manual para famílias estão divididos em dois níveis.
Antes de entrar no curso cada adulto da família deverá ser avaliado para determinar o seu grau de
numeracia. Dependendo dos resultados, os participantes serão aconselhados a começar no primeiro
Iniciados) ou no segundo nível (avançados) do curso.
As crianças que vão ser incluídas não serão avaliadas. Neste caso, o formador verificará os seus
desempenhos sociais no seio da família, como será explicado no capítulo posterior.
Nível 1 – grupo-alvo: Alunos Principiantes
Os objetivos deste nível são ajudar os adultos de etnia cigana a desenvolver capacidades matemáticas
básicas: desenvolver o seu sentido numérico, aprender a ler, escrever e ordenar números naturais do
zero ao 1000, executar operações matemáticas simples e combinadas (adição e subtração) com
números naturais do zero ao 1000, saber medir usando unidades de medida diferentes.
A matemática pode ser ensinada através de exemplos práticos e exercícios que são importantes e
conhecidos para as famílias. Ao incluir exercícios práticos no currículo, os participantes não só
desenvolverão melhor o seu sentido matemático e aprenderão a executar operações matemáticas,
como também irão praticar estas capacidades em situações da vida quotidiana. Ao participarem no
curso, irão aprender a escrever uma lista de compras, ler etiquetas de preços, interpretar contas,
planear uma viagem, medir objetos, etc.

Resultados Gerais de Aprendizagem do Nível 1:
Os participantes serão capazes de…
• Ler, escrever, ordenar e comparar números naturais do zero ao 999
• Compreender o significado de duas operações matemáticas básicas (adição e subtração), e
saber como podem ser usadas com números de um, dois ou três algarismos entre o 0 e o 999.
• Fazer operações matemáticas simples (adição e subtração)
• Medir – aprender a medir comprimento, peso, volume e temperatura.
• Usar o calendário, ler as horas em relógios digitais e analógicos.
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Nível 2– Grupo-Alvo: Alunos Avançados
Os objetivos deste nível dois são aprofundar mais e de forma mais complexa as capacidades
matemáticas: executar individualmente e de forma efetiva operações matemáticas combinadas (onde
a adição, subtração, multiplicação e divisão estão presentes ao mesmo tempo), desenvolver o seu
sentido numérico contando números inteiros e decimais, negativos e positivos, efetuar medições e
mudar unidades.
Ao praticar através de exemplos práticos e exercícios, os participantes desenvolvem capacidades de
resolver situações quotidianas como planear um orçamento familiar, planear uma viagem, interpretar
dados, fazer um estudo de negócio, medir com diferentes equipamentos, etc.
Resultados Gerais de Aprendizagem do Nível dois:
Os participantes serão capazes de …
• Ler, escrever, ordenar e comparar números positivos e negativos
• Compreender o significado de decimal e aprender a ler e a escreve-los
• Efetuar operações matemáticas básicas (adição e subtração) com número de qualquer
tamanho
• Efetuar multiplicações e divisões com números positivos inteiros
• Efetuar medições e conversões entre unidades diferentes
• Usar uma calculadora ou telemóvel para operações matemáticas, como a adição, subtração,
multiplicação e divisão
• Usar operações matemáticas básicas para situações da vida diária.

Configuração
Duração e frequência do curso
Durante as entrevistas com os adultos de etnia cigana, uma das perguntas foi como seria um curso
ideal. No processo de planificação e definição dos objetivos e duração deste curso e das suas unidades,
as respostas obtidas foram levadas em consideração.
A duração do curso pode ser alterada pelo formador, tendo em atenção a vontade do grupo. Na
primeira reunião, o formador deve discutir com os participantes a duração e a frequência do curso. É
também importante ter em atenção o progresso dos participantes. No caso do progresso de um dos
participantes ser mais lento do que o expectável, o formador pode introduzir unidades extra, de modo
a garantir que todos os participantes atingem os resultados das unidades de aprendizagem esperados.
O curso para desenvolvimento de competências básicas de matemática para adultos consiste em dois
níveis separados. O primeiro nível é dedicado a alunos principiantes, enquanto que o segundo é para
alunos avançados.
Ambos os níveis estão pensados para um mínimo de 36 unidades.
Estrutura e duração do curso para desenvolvimento de competências básicas de matemática:
•
•

Nível 1 para alunos principiantes: 36 Unidades
Nível 2 para alunos avançados: 36 Unidades
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A frequência e as datas e horas exatas das unidades deve ser discutida com os participantes, antes do
início do curso ou na primeira reunião com o grupo. O grupo deve decidir que dias e quais períodos
do dia são melhores para cada participante.
No caso dos grupos estáticos, o processo de aprendizagem pode ser mais demorado, mas se os
participantes têm vontade de mudar de residência, então as unidades têm de ser reorganizadas com
maior frequência, de modo a que todos possam terminar o curso antes de se irem embora. O formador
deverá explicar a estrutura e a duração do curso.
No caso de os participantes estarem recetivos em frequentar três unidades por semana, a duração do
curso será de 3 meses.
Cada unidade deve ter uma duração de 45 minutos, de forma a manter os participantes concentrados.
O formador também pode recomendar aos participantes planificar mais de uma unidade por sessão.
Se o grupo decidir ter duas unidades por sessão, as 36 unidades do curso serão combinadas apenas
para 18 dias. Neste caso, a unidade de 45 minutos será seguida de um intervalo de 15 minutos para os
participantes relaxarem, beber um café ou um chá, conversar entre eles. Depois do intervalo, pode
começar uma nova unidade de 45 minutos.
Um exemplo para a estrutura recomendada e duração do curso:
•
•
•

Unidade: 45 minutos
Intervalo: 15 minutos
Unidade: 45 minutos

É recomendado organizar pelo menos uma sessão pode semana, para que os participantes possam
lembrar-se das informações da reunião anterior. É também sugerido que as unidades sejam
organizadas de forma regular, nos mesmos dias, à mesma hora e no mesmo local.

Local
O ambiente da formação é um dos fatores que pode determinar o sucesso do curso. Para determinar
se um ambiente específico é apropriado ou não, é importante saber quais as necessidades dos adultos
de etnia cigana que vão participar na formação.
De acordo com os resultados das entrevistas, a localização do curso é um fator importante para a
maioria dos entrevistados. Em primeiro lugar, a localização do curso deverá ser próxima das casas dos
participantes. A maioria dos entrevistados afirmou que se tiverem de viajar para outra localidade pode
ser complicado para eles, sobretudo pelo cuidado com as crianças e os custos de transporte.
Uma sala com um bom ambiente e com um clima positivo faz com que os participantes se sintam bemvindos. Talvez uma sala numa escola não seja a melhor opção, pois os participantes podem ter más
recordações dos tempos da escola (onde podem ter sido vitimas de bullying ou tiveram de superar
fracassos) e um ambiente escolar pode trazer ao de cima esses sentimentos.
Devem também ser evitadas salas decoradas para crianças. Estas decorações podem fazer com que os
adultos se sintam envergonhados ou frustrados.
A localização ideal poderá ser: uma sala de reuniões de uma ONG local, centros comunitários, centros
de educação para adultos, salas de uma igreja ou de uma comunidade religiosa, etc.
A sala e os seus equipamentos devem corresponder a alguns requisitos mínimos: ter boa iluminação,
que é importante para as tarefas visuais e também ajuda a manter um bom nível de atenção, um
sistema de climatização e instalações sanitárias.
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Também se recomenda que o formador organize algumas unidades fora da sala. Por exemplo, o
formador pode ir com os participantes a um supermercado, a um mercado, a um banco etc. onde
podem exercitar diferentes operações.
Ao organizar um curso para adultos de etnia cigana deverá, também, ter-se em conta que a maioria
dos participantes tem filhos. Se os pais não tiverem como encontrar alguém que tome conta dos seus
filhos durante o curso, provavelmente não irão à formação ou terão um elevado nível de absentismo.
É recomendado que o formador prepare uma sala (outra sala) somente para as crianças. Se os pais
souberem que os seus filhos têm supervisão e estão a fazer atividades especiais, eles podem estar mais
relaxados e podem concentrar-se apenas na aprendizagem. Preparar atividades para os filhos dos
participantes, pode também motivá-los a participar nos cursos.

Número de Participantes
Para tornar o processo de aprendizagem efetivo, recomendamos trabalhar em grupos pequenos, com
um máximo de 8 participantes. Trabalhar com grupos pequenos torna possível organizar pequenas
visitas de campo a supermercados, máquinas multibanco ou outros locais onde os participantes
possam praticar a matemática em situações concretas.
É, também, importante para o formador estabelecer e manter uma relação baseada na confiança com
todos os participantes, o que se torna mais fácil de fazer, se os grupos foram pequenos. Isto também
pode motivar os participantes a irem regularmente aos cursos, potenciar os resultados e mostrarem
maior abertura para falar sobre os problemas que podem afetar o seu progresso.

Avaliação
A avaliação é importante tanto para os participantes como para os formadores para que possam
compreender o nível e as melhorias atingidas durante o curso. 32
A avaliação deverá ter em consideração os seguintes aspetos
• Que conteúdos parecem ser os mais difíceis de aprender?
• Que conteúdos são mais fáceis de perceber e lembrar, e por razão?
A seguir, alguns princípios relativos à avaliação matemática que deve ser tida em conta:
• A avaliação deve refletir os conteúdos matemáticos mais importantes, como também as
capacidades adquiridas para a matemática, como por exemplo, raciocínio, resolução de
problemas, comunicação e relacionar ideias.
• A avaliação deve promover boa prática instrutiva. A avaliação pode motivar a aprendizagem,
se pensado como forma de estimular o raciocínio e a resolução de problemas. Poderá ser uma
forma efetiva de apoiar a vontade de aprender, em vez de colocar em risco a autoestima dos
participantes.
Pré e pós-avaliação
Os testes de pré e pós avaliação pretendem examinar o progresso de um grupo. Com este método, o
formador pode aferir o conhecimento de cada participante desde o início até ao fim do curso. No final
de cada curso, o formador pode aferir o nível de progresso de cada participante comparando os
resultados nos testes de pré e pós-avaliação.

32

Measuring What Counts: A Conceptual Guide for Mathematics Assessment - https://www.nap.edu
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Ao utilizar um teste de pré-avaliação, o formador pode determinar o “ponto de partida” e os
conhecimentos de cada participante. Com a ajuda do teste de pré-avaliação, o formador pode decidir
que nível do curso (nível um “aluno principiante” ou nível dois “aluno avançado”) mais se adequa a
cada candidato.
O teste de pré-avaliação também ajuda o formador a decidir que tópicos são e não são necessários
para os participantes.
Para determinar o melhor método de avaliação, entrevistámos adultos de etnia cigana sobre este
tópico. No processo de elaboração dos instrumentos que vão ser usados para determinar o nível de
competências matemáticas em adultos, tivemos em consideração as respostas dos entrevistados.
De acordo com a sua opinião, a avaliação pode ser oral ou escrita. Nós recomendamos que os
formadores façam os testes de pré e pós-avaliação individualmente com cada participante, porque
assim, obtêm resultados mais realistas.
Uma vez que uma avaliação pode ser intimidante ou frustrante para muitos participantes
recomendamos que o formador comece o processo de avaliação com uma conversa informal, que irá
ajudar o participante a sentir-se mais confortável com a situação. Depois de quebrar o gelo, o formador
pode dar início ao teste propriamente dito.
O teste contém questões e exercícios que têm como objetivo determinar os conhecimentos prévios
de cada participante. Para algumas questões os participantes têm de dar uma resposta oral, que será
registada pelo formador, e a outras questões terão de responder por escrito.
Nível 1:
Teste de pré-avaliação- Nível 1 – Competências Matemáticas
Nome do participante:
Pergunta

Data:
Resposta

Alguma vez frequentou a escola?
Qual foi o último ano que frequentou a escola?
O que pretende atingir com este curso?
Posso pedir-lhe para contar, a começar no 1?
(Nota ao instrutor: anotar o último número que
a pessoa contou corretamente)
Se uma pessoa souber contar corretamente,
pode ser solicitado que comece a contar a partir
dos seguintes números:
• 54
• 87
• 126
• 589
• 1175
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Calcule os resultados dos seguintes exercícios:
3+2=

12+3=

26+32=

8-2=

16-3=

86-2=

Nível 2:
Teste de pré-avaliação- Nível 2 – Competências Matemáticas
Nome do participante:

Data:

Pergunta

Resposta

Alguma vez frequentou a escola?
Qual foi o último ano que frequentou a escola?
O que pretende atingir com este curso?
O que gostava de aprender acerca da matemática?
Quanto é 5-7?
Sabe quantos são 2.5 litros de leite?
Pode contar em ordem decrescente a partir de 753?
Pode dizer-me a sua altura em centímetros?
Pode completar os seguintes exercícios, por favor? (usando a calculadora)
5x10=

14x17=

8/2=

177/5=

Teste de pós-avaliação:
No final do curso, existem dois tipos de avaliação: uma parte prática que deverá ser a mesma do teste
de pré-avaliação, para determinar o progresso e uma avaliação oral que deverá ser feita
individualmente e que deverá conter as seguintes questões:
Para o Nível 1:
• Que partes deste curso foram, especialmente, úteis para si? Porquê?
• Que partes pensa que não vai usar? Porquê?
• Sente-se mais confortável em ir às compras agora?
• Costuma utilizar o calendário agora? Utilizava o calendário antes do curso?
• O curso ajudou-o/a a ver as horas?
• Usa as unidades de medida de metros e litros na sua vida diária, agora?
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•

Recomendaria este curso ao seu/sua melhor amigo/a? Porquê/ Porque não?

Para o Nível 2:
• Que partes deste curso foram, especialmente, úteis para si? Porquê?
• Que partes pensa que não vai usar? Porquê?
• Sente-se mais confortável em comprar e vender alguma coisa agora?
• As unidades ajudaram-no/a a perceber melhor a sua conta bancária?
• Consegue ajudar os seus filhos com os trabalhos de casa?
• Usa unidades de medida apropriadas na sua vida diária, agora?
• Recomendaria este curso ao seu/sua melhor amigo/a? Porquê/ Porque não

Conteúdo
Ser “hábil matematicamente” significa ser capaz de usar a matemática na vida diária. Na nossa vida é
essencial sermos matematicamente conhecedores. Cada pessoa encara problemas matemáticos na
vida quotidiana, como raciocínio numérico, usando conceitos e processos matemáticos, usar unidades
de medida, probabilidades ou sentido especial.
A numeracia é também essencial no trabalho. Para conseguir desempenhar as suas funções todos
precisamos de competências matemáticas. (contra as horas de trabalho, escrever números, perceber
as tarefas e responsabilidades, verificar diferentes quantias, etc.)
Wahlgren e Aarkrog afirmam que a informação aprendida ou as capacidades não são necessariamente
transferíveis para a prática, após completar um curso. Não é suficiente usar métodos de ensino
baseados em apresentações ou exemplos orais que possam ser transferidos para as situações do diaa-dia dos participantes.
As formações orientadas para a prática são baseadas na aprendizagem experimental, mantendo uma
ligação forte com a vida diária. O currículo destas formações baseadas nos problemas, em exemplos
concretos que os participantes consideram relevante na sua vida.
As partes teóricas e os exercícios devem ser apresentados com exemplos concretos que são práticos e
aplicáveis à vida dos participantes. Desta forma, o processo de aprendizagem será mais fácil e mais
agradável para os participantes. Os estudos demonstram que uma formação orientada para a prática
aumentam as probabilidades dos participantes usarem e manterem os conhecimentos depois do
curso.33
Neste capítulo iremos descrever a estrutura da Formação, os objetivos e os resultados de
aprendizagem nos diferentes níveis.
De acordo com os resultados dos participantes no teste inicial, podemos dividir os candidatos em dois
grupos: alunos principiantes e alunos avançados. O grupo-alvo do nível um são os alunos principiantes,
e o grupo-alvo do nível dois são os alunos avançados. Cada um dos níveis consiste em 36 unidades com
o máximo de 45 minutos. Consideramos essencial planear unidades curtas com atividades e métodos
variados, de forma que os participantes possam manter a sua atenção e interesse. O nível de
dificuldade das atividades e exercícios escolhidos para os diferentes tópicos deverão ser baseados nas
competências dos participantes.
Separámos 36 Unidades em 9 grupos de 4 unidades separadas. O formador poderá decidir quanto
tempo necessitará para um tópico ser atingido pelos participantes, dependendo do nível do grupo e
das suas capacidades.
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Nível 1 – Grupo-alvo: Alunos principiantes
Depois de completar este nível, os participantes deverão ser capazes de usar os seus conhecimentos
matemáticos na sua vida quotidiana. Ao reconhecer e ler os números, fazer operações matemáticas
simples (adições e subtrações) eles serão capazes de ler, interpretar as suas contas, ler as etiquetas
com os preços, fazer comparações entre mais números ou preços de diferentes objetos, ver a
temperatura, etc.
Objetivos Gerais de Aprendizagem do nível 1:
• Ler, escrever, ordenar e comparar números naturais do zero ao 999
• Compreender o significado de duas operações matemáticas básicas (adição e subtração), e
saber como podem ser usadas com números de um, dois ou tês algarismos entre o 0 e o 999.
• Fazer operações matemáticas simples (adição e subtração)
• Medir – aprender a medir comprimento, peso, volume e temperatura.
• Usar o calendário, ler as horas em relógios digitais e analógicos.
Nº.
1.

Unidades
1-4

2.

5-8

3.

9-12

4.

13-16

5.

17-20

6.

21-24

7.

25-28

8.
9.

39-32
33-36

Conteúdo
- Desenvolver sentido numérico
- Números naturais de zero a 10
- Comparar Números naturais de zero até 10
- Adição e subtração
- Símbolos +,-, =
- Números naturais de zero a 20
- Adição e subtração com números entre o 0 e o 20
- Números naturais de zero até 50
- Adição e subtração com números entre 0 até 50
- Adições e subtrações na sua vida diária com números 0 até 50
- Uso de calendário
- Relógio analógico e digital
- Números naturais de com zero até 99
- Adições e subtrações simples com números entre 0 até 99
- Adições e subtrações com números naturais entre o 1 e o 99
- Composição de operações matemáticas (usando adições e subtrações em
exercícios práticos)
- Números naturais do zero ao 999
- Adição e subtração com números de 3 algarismos
- Tirar medidas: Comprimento, peso, volume e temperatura
- Operações matemáticas combinadas com números de 3 algarismos em
situações práticas
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Nível 2 – grupo-alvo: Alunos avançados
Objetivos gerais de Aprendizagem do nível dois
• Aprender a ler, escrever, ordenar e comparar os números inteiros
• Frações ½ ,⅓, ¼
• Perceber o significado de números decimais e aprender a ler e a escreve-los.
• Aprender a fazer operações matemáticas básicas (adição e subtração) com números reais
• Aprender a fazer multiplicação e divisão com números naturais positivos.
• Aprender a fazer medidas e conversões entre unidades.
• Aprender a usar operações matemáticas básicas em situações diárias.
Nº.
1.

Unidades
1-4

2.
3.

5-8
9-12

4.
5.

13-16
17-20

6.

21-24

7.
8.

25-28
39-32

9.

33-36

Conteúdo
- Recapitulação: Números naturais até três dígitos (com zero até 999)
- Ordem crescente e decrescente
- Números positivos e negativos
- Frações
- Números decimais
- Adições e subtrações com números inteiros e números decimais simples
- Tabuada – com um dígito
- Multiplicação com números de vários algarismos – usando calculadora
- Divisão – com o máximo de dois dígitos
- Divisão com números de vários algarismos - usando calculadora
- Operações matemáticas combinadas – exercícios práticos
- Efetuar medidas usando escalas, fita-métrica, instrumentos de peso e
termómetros.
- Conversões entre diferentes Unidades
- Recapitulação

Transferibilidade
Ao escrever este manual tentámos que os exemplos fossem os mais universais possíveis, de modo a
que a sua aplicabilidade seja exequível nos diferentes países.
No entanto, existem alguns pontos que precisam de ser adaptados, consoante o país:
•

•

Moeda: existem diferentes moedas nos diferentes países que representam diferentes somas
de dinheiro. Enquanto, por exemplo, na Áustria uma nota de 100 euros vale muito, seriam
precisos 11.000 dinares sérvios para ter o equivalente no bolso. Assim, alguns dos exemplos
que foram pensados com valores monetários (listas de compras, orçamentos entre outros)
precisam de ser adaptados antes de implementá-los nos diferentes países.
Diferentes Medidas: tal como as moedas correntes, também alguns países europeus usam
diferentes unidades de medida. No Reino Unido, por exemplo, encontramos onças em vez de
quilos, milhas em vez de quilómetros entre outros. De igual forma, existem medidas agrárias
para agricultores, onde trabalharíamos em hectares, e afins. Assim, podem ser necessárias
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•

•

adaptações neste aspeto, também.
Calculadora: decidimo-nos pelo uso de calculadoras para os conteúdos mais complicados
porque são de fácil acesso. No caso de existirem computadores disponíveis na sala, pode fazer
sentido usar o computador (folhas de Excel ou calculadora do computador) para efetuar os
cálculos. Se os participantes tiverem smartphones (as calculadoras estão pré-instaladas na
maioria dos telemóveis) é também uma opção válida.
Fusos Horários: uma vez que a aprendizagem do tempo é também parte desta unidade, pode
fazer sentido para os Roma que viajam muito e entre diferentes fusos horários que esta parte
seja adicionada aos conteúdos. Também, as diferenças entre horários de Verão e de Inverno
não são as mesmas em todos os países – é algo a ter em consideração no planeamento dos
Conteúdos.

Pontos Críticos
Muitas das atividades deste curso para desenvolver competências matemáticas em adultos de etnia
cigana podem conter múltiplos desafios que o formador deve considerar desde o início. Neste capítulo,
vamos fazer uma lista destes desafios, baseada na nossa experiencia que ganhámos no trabalho que
desenvolvemos com estes adultos e instruções de como gerir estes obstáculos.
•

•

•

Diferentes níveis de competência dos participantes: os participantes poderão ter níveis
diferentes de competências. Para determinar o seu nível de conhecimento na matemática,
recomendamos que cada participante faça um teste de pré-avaliação. O resultado dos testes
irá auxiliar o formador a decidir que nível do curso (nível um “aluno principiante” ou nível dois
“aluno avançado”) mais se adequa a cada candidato. No caso de existirem diferenças nos
participantes do mesmo grupo, sugerimos que o formador prepare diferentes
tarefas/exercidos de acordo com as diferentes necessidades. A nossa experiência demostrou
que os participantes com menor nível correspondem melhor quando as expectativas estão
balanceadas com os seus conhecimentos e com o que lhes é pedido.
Dificuldades comunicacionais: O formador pode enfrentar dificuldades quanto à comunicação
uma vez que os participantes podem ser oriundos de países estrangeiros, falar uma língua
diferente ou romani e ter apenas um conhecimento mínimo de outras línguas. Neste caso, o
formador pode incluir mediadores, que podem ajudar na tradução durante as unidades ou
pedir a outros participantes para traduzir as palavras ou frases mais importantes. Também
recomendamos dar exercícios mais práticos a estes participantes, que não adquirem tanto
através da linguagem. Apesar de ser um curso para desenvolver competências matemáticas, o
formador também pode ajudar os participantes na aquisição da língua, ensinar novas palavras
e pratica-las também pode ser feito através dos exercícios matemáticos.
Participantes iletrados: O formador deverá ter em consideração que alguns dos participantes
podem ser iletrados. É importante evitar aquelas tarefas e exercícios que necessitem de leitura
e escrita (exceto números). No caso de existirem participantes que sejam iletrados, o formador
poderá usar as imagens com legendas. Nós recomendamos usar termos e imagens que estejam
presentes na vida diária de uma pessoa adulta, e evitar os termos e imagens normalmente
associadas a crianças.
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Unidade de Aprendizagem 3 – Competências Digitais
Introdução
“Competência digital é o conceito mais recente que descreve as capacidades relacionadas com a
tecnologia.”34
DigComp 2.035 identifica os componentes-chave da competência digital em cinco áreas e em três níveis
de capacidades.
1) Literacia em Informação e Dados: navegar, pesquisar e filtrar dados, conteúdos informáticos e
digitais; avaliação de dados. Um utilizador básico será capaz de: procurar informação online usando
um motor de busca, salvar e arquivar ficheiros ou conteúdos (Ex: Imagens de texto, música, vídeos,
páginas web) e recuperá-los, depois de guardadas.
2) Comunicação e Colaboração: Interagir através de tecnologias digitais; partilha através de
tecnologias digitais; cidadania ativa através de tecnologias digitais; colaboração através de tecnologias
digitais; gestão de identidade digital. Um utilizador básico será capaz de: comunicar com os outros
usando o telemóvel, voz sobre IP (Skype); correio eletrónico ou chat, partilha de ficheiros e conteúdos
usando ferramentas simples, usar as tecnologias digitais para interagir com serviços.
3) Criação de Conteúdo Digital: desenvolver conteúdo digital; integrar e reelaborar conteúdo digital;
direitos de autor e licenças, programação. Um utilizador básico será capaz de: produzir conteúdo
digital como texto, imagens e áudio pelo menos num tipo de formato, usando ferramentas digitais;
fazer edições básicas de conteúdos produzidos por outros.
4) Segurança: Proteção de aparelhos; proteção de dados pessoais e privacidade; proteção e segurança
pessoal. Um utilizador básico será capaz de: efetuar os passos necessários para proteger um aparelho
digital, saber que informação online é de confiança, saber que dados pessoais é sensato partilhar.
5) Resolução de problemas: Resolver problemas técnicos; Identificar necessidades e respostas
técnicas; usar criativamente as tecnologias digitais; identificar falhas tecnológicas.36 Um utilizador
básico será capaz de: encontrar apoio e assistência quando ocorre um problema, resolver um
problema simples como fechar um programa, reiniciar o computador, verificar o estado da rede.
Atualmente, a competência digital é crucial para a educação, emprego e inclusão social. As pessoas
precisam de competências digitais para encontrar informação, preencher formulários online, manter
contacto com outras pessoas, para comunicar. Sem competências digitais, ninguém pode ser
verdadeiramente independente numa comunidade social, onde a maioria da informação é digital. A
competência digital é fundamental para participar ativamente na nossa sociedade e poder beneficiar
de oportunidades digitais.

A competência digital é particularmente importante para as pessoas de etnia cigana que vivem no
estrangeiro ou que viajam muito porque as ferramentas digitais lhes permitem manter o contacto com
a sua comunidade usando ferramentas de conversação ou chamadas utilizando a internet. Também, a
34

Ilomäki, L., Kantosalo, A., & Lakkala, M. (2011). What is digital competence? In Linked portal. Brussels: European
Schoolnet. http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3
35 DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model;
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20co
mpetence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
36 Ibidem.
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maioria dos centros das cidades está equipada com redes sem fios gratuitas, em hotspots o que
permite reduzir custos de comunicação com a família noutras partes da Europa. Os equipamentos
digitais também podem ser considerados como ferramentas para melhorar a literacia, uma vez que
requerem um conhecimento básico de literacia, embora também seja possível usar aplicações sem
saber ler nem escrever – por exemplo, por controlo de voz. Assim, algumas aplicações podem ser úteis
para as pessoas iletradas e podem ajudá-las a comunicar, quando de outra forma seria impossível que
o conseguissem fazer sozinhas.
Neste manual, a competência digital está dividida em dois níveis:
O primeiro nível de competência digital do nosso programa está focado no uso de smartphones. Estes
são mais fáceis e mais intuitivos de usar do que os computadores e estão mais disponíveis na vida
diária. Assim, o conhecimento em como usar um smartphone fornece maior aplicabilidade e utilidade
na vida diária. Alem disso, é mais divertido a prender a usar um smartphone do que um computador e
existem muitas possibilidades para usar o smartphone sem saber ler nem escrever.
O segundo nível é para os participantes, que são capazes de ler e escrever, e foca-se mais no uso de
computadores. O uso de um computador é assumidamente mais complexo e menos intuitivo. Os
participantes já deverão saber o básico acerca da internet e aparelhos técnicos, como os smartphones,
em geral. Este nível dá, por exemplo, informação básica em como salvar, enviar e criar documentos,
usar o e-mail e escrever um CV, que são competências avançadas em comparação com o uso da câmara
do smartphone.

Objetivos e resultados da Aprendizagem
Os resultados da Aprendizagem37 não se referem aos tipos de atividades nem as metodologias que vão
ser utilizadas durante o processo de ensino, mas sim ao que é expectável que os participantes sejam
capazes de atingir durante o processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos devem ser definidos
com base na metodologia SMART:
•

Specific - Específico (o resultado deve ser tão específico quanto possível, e formulado de forma
clara e concreta)
• Measurable - Mensurável (os resultados da aprendizagem devem ser mensuráveis para
permitir que o processo de avaliação seja objetivo; é também importante determinar critérios
para determinar se um determinado resultado foi atingido)
• Achievable/Agreed – Atingível (apesar de o professor/formador definir os resultados da
aprendizagem previamente, é importante que os participantes estejam cientes dos objetivos
do programa no primeiro encontro conjunto, e dos resultados de aprendizagem no início de
cada unidade)
• Realistic – Realista (É também necessário assegurar que os resultados da aprendizagem são
atingíveis no período determinado – duração do processo de ensino aprendizagem)
• Timely defined – Prazo (os resultados da aprendizagem devem ser estabelecidos com um
limite temporal que determina o prazo em o que os mesmo devem ser atingidos)
Os objetivos da aprendizagem são a base para selecionar as estratégias de ensino, aprendizagem e de
37

Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu,
available at:
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verificação dos conteúdos apreendidos/adotados/desenvolvidos. Um dos enquadramentos teóricos
mais utilizados para planificar, preparar e avaliar o processo educacional é a taxonomia dos objetivos
educacionais ou taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom descreve as três áreas básicas da
personalidade humana e as atividades que se sobrepõem: cognitiva, emocional e psicomotora
(conhecimento, atitudes e competências). A taxonomia de Bloom permite-nos mostrar
qualitativamente diferentes tipos de conhecimento, competências e atitudes dos participantes de uma
forma visível e mensurável, e utiliza verbos ativos para formular os resultados da aprendizagem nas
três áreas:
Resultados da Aprendizagem Nível 1:
Após terminarem o Nível 1, os participantes deverão ser capazes de:
• Utilizar os seus smartphones de forma segura
• Procurar informação online
• Distinguir diferentes formas de estar ligado à Internet
• Procurar um emprego online
• Saber agir quando encontra conteúdos inseguros
• Saber utilizar ofertas públicas, como aplicações governamentais.
• Comunicar online
Resultados da Aprendizagem Nível 2:
Após terminarem o Nível 2, os participantes deverão ser capazes de:
• Usar o computador de forma segura
• Identificar diferentes tipos de documentos
• Organizar documentos num dispositivo de armazenamento de dados.
• Escrever um CV
• Comunicar online
• Usar ferramentas de tradução online
• Estar alerta para as questões legais

Configuração
Duração e Frequência do Curso
Duração da formação: o curso está pensado para 46 unidades de aprendizagem, cada uma com 45
minutos, 26 para o nível um e 20 para o Segundo nível. Existem conteúdos que são constituídos por
duas unidades – nestes casos, faz sentido combinar estas unidades no mesmo dia, com 15 minutos de
intervalo.
As definições de um-para-um poderão ser definidas individualmente com os participantes, para outras
definições (grupo pequeno, grupo grande) seria aconselhado combinar as datas com todo o grupo, na
primeira unidade, de modo a que possam decidir em que altura do dia e que tipo de duração é mais
conveniente.
Seria bom ter pelo menos uma unidade por semana, mais se possível, de modo a que os participantes
não se esqueçam das coisas até à próxima unidade, especialmente se não tiverem computador ou
telemóvel para praticar em cada.
Local
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A localização pode ser diferente para os dois níveis, uma vez que os requisitos técnicos são diferentes.
Para o nível um é necessária uma boa rede wi-fi para que os participantes possam usar os seus
smartphones. Se for só usada rede sem fios, é importante garantir que o hotspot tem a largura de
banda necessária para garantir acesso a todos os participantes em simultâneo. Faz, também, sentido
que seja escolhido um ambiente tranquilo para que os participantes se possam concentrar. Para
algumas unidades, é necessário usar materiais próprios, como por exemplo projetores. Por outro lado,
há unidades que foram pensadas para acontecer no espaço exterior (como máquinas fotográficas ou
excursões), por isso, a escolha do espaço deve ter em consideração a distância do centro da cidade/
do centro comercial, etc., ou de lugares que os participantes conheçam para fazer as excursões.
As sessões de um para um podem acontecer em qualquer lugar, desde que haja rede sem fios – de
modo a que os participantes se ambientem com a sala é aconselhado usar também a mesma sala (ou
outra sala no mesmo edifício pelo menos).
Para o nível 2, a sala necessita de estar equipada com computadores suficientes de modo a que cada
participante possa ter acesso. Idealmente seria interessante que a sala pudesse ser usada para além
das unidades, de modo a que os participantes possam treinar. Precisa de ser um local que os
participantes conheçam e onde se sintam seguros – por exemplo um centro comunitário ou as
instalações de uma ONG da zona. Torna-se mais fácil se todos os computadores estiverem a usar o
mesmo sistema operativo e se estiverem equipados com um antivírus. Deverá, se possível, ser criada
uma conta de utilizador para cada um, de modo a que os participantes possam guardar os seus
documentos.
Se forem usados computadores pessoais, é necessário assegurar a ligação à internet. Se forem
portáteis, deve ser preparada uma ligação de rede sem fios. Uma vez que todos os programas que são
apresentados são ferramentas online, não é necessário instalar nenhum software específico.

Número de Participantes
Devido à diferença entre os conteúdos e a necessidade de trabalhar com dados pessoais, os conteúdos
devem acontecer em espaços diferentes de acordo com os tamanhos das turmas, conforme indicado
abaixo:
Os tamanhos dos grupos podem ser:
• 1 pessoa (um para um)
• 2-6 pessoas (pequeno grupo) ou
• 6-12 pessoas (grupo grande)
A divisão em grupos mais pequenos não deverá ser feita pelo formador sozinho, mas em conjunto com
o grupo, de modo a que estes escolham ficar com quem se sentem mais confortáveis.

Avaliação
A avaliação é importante tanto para os participantes como para o formador, de modo a poderem
entender o nível da Unidade e o que foi atingido durante o curso.38
A avaliação deve ter em consideração os seguintes pontos:
• Quais são os objetivos mais importantes?
• Que pontos parecem ser mais difíceis de aprender?
38
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•

Que informações parecem mais simples de compreender e memorizar, e porquê?

Teste inicial e teste final
Uma vez que a competência digital é um tópico muito diversificado com muitos conteúdos diferentes,
é necessário verificar, antes de iniciar esta unidade de aprendizagem, o que é que os participantes já
sabem e que tipo de aplicações e programas é que já utilizam. Esta avaliação deve acontecer durante
a primeira unidade – e sessões um-para-um também estão incluídas em ambos os níveis.
Durante esta unidade, o formador deve incluir as seguintes questões para que possa aferir o que os
participantes precisam de aprender:
Para o nível 1:
• Sabe que tipo de telemóvel tem?
• Para que é que o utiliza?
• Utiliza internet no seu telemóvel
• Que medidas de segurança utiliza?
• Tem aplicações instaladas no seu telemóvel? Se sim, quais?
• Quais são as aplicações mais importantes para si?
• Já ouviu falar de algumas aplicações que queira conhecer?
• Tem rede wi-fi em casa?
• Tem algum problema quando utiliza o seu smartphone? Se sim, quais?
• Pode mostrar-me uma fotografia da sua família no seu telemóvel?
• Podemos tirar uma selfie?
• De quanto em quanto tempo carrega o seu telemóvel?
Para o nível 2:
• Quantas vezes utiliza o computador?
• Tem computador em casa?
• Consegue dizer algumas componentes do computador?
• Em que outros locais usa o computador?
• Para que fins usa o computador?
• Usa a internet no seu computador?
• Que medidas de segurança usa?
• Instala alguns softwares no teu computador? Se sim, quais?
• Quais são as coisas mais importantes para as quais usa o computador?
• Ouviu falar nalguma funcionalidade/software sobre a qual queira saber mais?
• Tem wi-fi em casa?
• Sente algum problema quando utiliza o computador? Se sim, quais?
• Pode mostrar-me uma imagem do seu local/comida preferida na internet?
Teste Final:
Depois do curso terminar existem dois tios de avaliação: uma prática que depende do tipo de
conteúdos que foram trabalhados e uma oral que deverá ser efetuada individualmente e conter as
seguintes questões:
Para o Nível 1:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Que partes do curso foram especialmente úteis para si? Porquê?
Que partes acha que não vais usa? Porquê?
Que uso dá agora ao seu telefone?
Usa a internet no teu telefone?
Que tipos de aplicações usa?
Que medidas de segurança usa?
Gostaria de ter aprendido outras aplicações que não as que falámos neste curso?
Recomendaria este curso ao seu/sua melhor amigo/a? Porquê/porque não?

Para o Nível 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

Que partes do curso foram especialmente úteis para si? Porquê?
Que partes acha que não vai usar? Porquê?
Quantas vezes usa o computador?
Onde usa o computador?
Que medidas de segurança usa?
Instalou novo software no seu computador? Se sim, qual?
Existem programas/software dos quais tenha ouvido falar e sobre os quais gostaria de saber
mais e que não fizeram parte deste curso?
Recomendaria este curso ao seu/sua melhor amigo/a? Porquê/porque não?

Conteúdos
Nível 1 - 26 Unidades, 45 min cada
1.1. Como usar um smartphone (um para um; 2 Unidades)
• Em que partes consistem?
• Que partes são facilmente destruídas?
• Como ligar às pessoas?
• Como estabelecer uma ligação à internet
• Contactos e livro de endereços
• Criar uma conta google
• A memória do smartphone
1.2. Como usar a câmara (Grupo grande; 2 Unidades)
• Como tirar uma boa fotografia?
• Que definições tem a câmara?
• Quando usar cada definição?
1.3. Explicar diferentes modos (Grupo grande; 1 Unidade)
• Modo silêncio, vibração
• Modo avião
• Gestão de bateria
1.4. O que é a internet (Grupo grande; 1 Unidade)
• Como funciona a Internet?
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• Que as coisas do dia-a-dia funcionam com a ajuda da Internet?
1.5. Procura de informação (Grupo grande; 1 Unidade)
• Comando por voz
• Pesquisa no Google
• Definições - língua, vídeo, privacidade
• Meteorologia
1.6. Ferramentas de comunicação (Grupo grande; 2 Unidades)
• Endereço de email
• Whatsapp / Viber
• SMS
• FB Messenger
• Skype
• Calendário
1.7. Transferência de dados, dados (Grupo grande, 1 Unidade)
• Bluetooth
• Dropbox
• Transferência direta
• WiFi vs. Dados móveis
1.8. Conteúdos seguros/perigosos (Grupo grande; 1 Unidade)
• Porquê e como criar uma password
• Quão segura é a Internet
• Bloquear/desbloquear o telemóvel
1.9. Internet segura para crianças (Grupo grande; 1 Unidade)
• Aplicações para pais
• Riscos de uso de internet sem supervisão
• Guias para uso da Internet (duração, o quê, com quem...)
• Assuntos legais
• Pesquisas seguras
• “Bons” jogos
• Cyber mobbing
1.10. Navegação com ajuda do smartphone (Grupo grande, 1 Unidade)
• Google maps
• Como saber a tua localização
• Como encontrar a caixa multibanco/ estação de serviço/ casa de banho pública mais próxima?
1.11. Aplicações Gratuitas (Grupo grande; 4 Unidades)
• O que é uma aplicação
• Como encontrar e descarregar aplicações
• Aplicações gratuitas
• Pagamentos nas aplicações
• Conhecer diferentes aplicações
1.12. Aplicações Governamentais (Grupo grande; 2 Unidades)
• Que aplicações são úteis no meu país?
• Como usar essas aplicações?
• Conhecer aplicações governamentais
1.13. Procura de emprego (Grupo grande; 2 Unidades)
• Como procurar emprego online?
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• Onde posso procurar emprego?
• Como me candidato?
1.14. Contrato de telemóvel – Melhor operador/tarifário – controlo de custos (um papa um; 1 unidade)
• Que tipo de contrato de telemóvel tem?
• O que precisa?
• Que contratos fazem sentido?
• Que cláusulas podem ser perigosas?
1.15. Excursões (Grupo pequeno, 4 Unidades)
• Que tipo de máquinas precisas de lidar?
• Como funcionam?
Nível 2 – 20 Unidades, 45minutos cada~
2.1. Como usar um computador? (um para um, 2 Unidades)
• Ligar o computador
• Explicar como funciona o rato, teclado
• Como estabelecer uma ligação à Internet
• Função do monitor
• O que é a área de trabalho?
2.2. Excursão a pontos de acesso à internet (grupo pequeno, 1 Unidade)
• Procurar pontos de acesso à internet
• Quando se pode usar o computador gratuitamente?
• Cuidados a ter quando se usam computadores públicos?
2.3. Privacidade e Segurança (Grupo grande, 1 Unidade)
• Palavras-passe no computador
• Iniciar e terminar sessão
• Situação legal (que conteúdos são proibidos)
2.4. Ficheiros, documentos e armazenamento (1 Unidade, Grupo grande)
• Ficheiro
• Pasta
• Pen USB
2.5. Nome, Salvar (também como pdf), recuperar, imprimir e abrir um documento (1 Unidade, Grupo
grande)
• Salvar documentos recebidos por email
• Como nomear documentos
• Como os abrir
• Como imprimir documentos / imagens
2.6. Como usar os documentos do Google (2 Unidades, Grupo grande)
• Abrir e salvar um documento
• Mudar texto e tipo de letra
• Formatar o documento
• Usar os documentos do Google offline
2.7. Escrever CV (2 Unidades, grupo pequeno e um para um)
• Escrever o CV no computador
• Que conteúdos precisa de incluir?
• Como formatar?
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• O que é o Europass-CV?
• Como preencher o Europass-CV?
2.8. Procura na Internet (1 Unidade, grupo pequeno)
• Procura sintática
• Definições do Google
• Procurar imagens / vídeos / noticias
2.9. Usar o email (Família inteira 1 Unidade)
• Criar uma conta
• Anexos
• Cc/bcc
2.10. Como usar o Facebook (1 Unidade, grupo pequeno)
• Definições de privacidade
• Quem pode ver o que publicamos online?
• Grupos e páginas
2.11. Procurar opções de viagem na internet (autocarros, comboios) (1 Unidade, grupo grande)
• Horários online
• Que tipo de sites existem?
2.12. Skype (grupo grande, 1 Unidade)
• Como fazer chamadas de vídeo
• Como usar o Skype
2.13. Conselhos legais (grupo grande, 1 Unidade)
• Que tipos de conteúdos podemos ver?
• O que fazer quando encontramos conteúdos ilegais?
2.14. Jogos no computador (grupo grande, 1 Unidade)
• Perigos
• Privacidade
• Downloads
2.15. Dicionários online e ferramentas para traduções (grupo grande, 1 Unidade)
• Que ferramentas online podemos usar para fazer traduções?
• Quais trabalham apenas com comando de voz/sem escrita?
• Onde podem ser úteis?
2.16. Carta de candidatura a emprego (2 Unidades, um para um)

Transferibilidade
É expectável que, aquando da preparação das unidades, o formador tenha informação suficiente
relativamente às necessidades dos participantes, capacidades e recursos disponíveis, bem como
especificidades linguísticas. A sensibilidade e criatividade dos formadores desempenham um papel
muito importante no ajuste entre as unidades, a motivação e desempenho dos participantes.
Mesmo assim, queremos salientar alguns pontos que têm de ser tidos em conta quando transferimos
os conteúdos e métodos deste capítulo para outros países:
• Tirar fotografias: as leis de direitos de autor podem ser diferentes em cada país – no que diz
respeito a que objetos ou pessoas podem ser fotografadas, bem como quanto às leis e
regulamentos acerca de tirar fotografias em espaços públicos (na rua, por exemplo). Também,
as leis não podem ser diferentes quanto à publicação – que fotografias posso publicar online?
De forma a informar os participantes, pode ser necessário fazer pesquisas. As leis para tirar
fotografias de crianças (ou fazer vídeos com elas) são diferentes de país para país. Também
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podem existir diferenças em quem está autorizado a tirar fotografias – um familiar, um
estranho entre outros. Especialmente em contexto familiar é importante dar informações
corretas.
Direitos de Autor: os direitos de autor no que diz respeito à música, imagens ou outros são
um tema muito complicado e diferem de país para país. É necessário que os participantes
entendam a lei de direitos de autor do seu país e conheçam as leis dos outros países.
Downloads ilegais: fazer download de materiais da internet (por exemplo filmes) também tem
leis diferentes. Informar os participantes acerca do estado atual e dizer-lhes que as leis estão
a mudar e precisam de estar conscientes do que é legal e ilegal agora, pode não o ser nos
próximos anos.
Conteúdos ilegais: alguns países europeus têm leis especiais acerca do que é ilegal. Cuidados
a ter em atenção são por exemplo pornografia (infantil), racismo, também suásticas são ilegais
em alguns países.
Aplicações: A maioria dos tópicos podem ser facilmente transferidos para outros países, mas
há alguns sites e aplicações que podem ser importantes em diferentes países, por exemplo
aplicações governamentais que diferem de país para país. Também as aplicações de
comunicações ou redes (WhatsApp ou Viber) podem ser diferentes. Assim, é necessário
procurar aplicações e sites que estejam disponíveis na língua e no país dos participantes para
algumas unidades.

Pontos Críticos
Os seguintes pontos têm de ser tidos em conta ao implementar esta Unidade de Aprendizagem.


•

•

•

Iliteracia: durante o desenvolvimento desta unidade de aprendizagem programas ou
aplicações para pessoas que não sabem ler ou escrever têm de ser incluídas. No entanto, não
há alternativas para pessoas iliterárias em todos os tópicos, de modo a que, é necessário que
os participantes já tenham aprendido a ler e a escrever até à data. O formador deverá saber
qual o número de participantes que não são capazes de ler e escrever e procurar aplicações
úteis, antes do curso.
Direitos de Autor: especialmente ao usar materiais de aprendizagem (imagens, músicas,
vídeos) o formador precisa de ter em atenção em usar materiais que são de licença pública ou
de creative common. Os materiais de licença pública (LP) podem ser usados, partilhados e
editados de forma gratuita e sem mencionar a fonte. As creative common são um pouco
diferentes e podem ter algumas as condições de utilização. As leis de diretos de autor são
diferentes em cada país, por isso, é necessário ter em atenção os requisitos legais.
Avanços Técnicos: todas as aplicações, programas ou métodos apresentados nesta Unidade
de Aprendizagem são o estado da arte no momento – mas isto não significa que fique assim.
Especialmente em áreas técnicas, a mudança é rápida e constante, e provavelmente algumas
coisas incluídas nesta unidade não existirão daqui a poucos anos. Os conteúdos e desafios, por
outro lado, continuarão mais tempo. Assim, pode ser necessário alterar as
aplicações/programas/talvez sistemas operativos ao implementar esta unidade.
Hardware diferente: uma vez que o nível 1 trabalha com smartphones e existe uma grande
variedade de smartphones, com sistemas operativos diferentes, o formador tem de estar
familiarizado com os tipos mais comuns de smartphones e sistemas operativos, que são neste
momento: Android, Apple iOS, Microsoft Windows Mobile e Blackberry. Também, para o
computador e no nível 2 existem diferentes sistemas operativos - Apple iOS e Microsoft
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Windows (versões diferentes). O foco desta Unidade de Aprendizagem é em Android e em
sistemas operativos Windows.
Uso do hardware: uma vez que os participantes vão estar a trabalhar em computadores e
telemóveis é importante criar regras na primeira unidade sobre o uso e discutir questões como
“Qual é o tempo para usar o computador/telemóvel de forma privada para conversar?”
“Podemos usar os computadores/telemóveis fora do curso?”, de forma a que as unidades de
aprendizagem decorram tranquilamente e com a atenção dos participantes focada no
formador.
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Informação Adicional
Ao trabalhar nos projetos, foram preparados alguns documentos que foram acrescentados ao manual
com informação adicional acerca da aprendizagem dos adultos de etnia cigana:
 Aspetos importantes na educação de adultos
 Formação de formadores
 Mediadores Roma
 Educadora de Infância – descrição de funções
 Mobilidade
 Guião para a primeira unidade
 Aspetos importantes dos resultados da aprendizagem
 Avaliação – informação prévia

Aspetos importantes na educação de adultos
Características, motivação, ambientes de aprendizagem e métodos
Eu ouço, eu esqueço, eu vejo, eu lembro-me, eu faço e eu percebo – Confúcio
Em primeiro lugar convém não esquecer que os adultos são diferentes das crianças: eles são
responsáveis pela sua própria educação e desempenham um papel muito ativo no seu processo de
aprendizagem. Também interagem com o formador de uma forma muito diferente: muitas vezes há
uma diferença de idades, mas pode acontecer que os formadores sejam mais novos do que os
participantes.
Em casos específicos, pode surgir algumas questões quanto ao género: ter um formador do sexo
feminino pode ser encarado como degradante para homens que pertencem a uma cultura patriarcal,
mas, por outro lado, as mulheres podem sentir-se mais confortáveis. Esta até pode ser considerada
como uma condição para que as mulheres possam fazer parte das unidades, bem como a existência
de unidades somente femininas.
Na educação de adultos deve ter-se em consideração que:
 Os adultos têm experiencia de vida, capacidades e conhecimentos
 Os adultos têm as suas próprias opiniões e construção de atitudes
 Os adultos são autodirigidos e independentes
 Os adultos são focados no problema e não no conteúdo da aprendizagem
 Os adultos aprendem quando veem o sentido e aplicação pratica imediata do conhecimento
 Os adultos aprendem de formas diferentes e em níveis diferentes
 O clima socio-emocional é importante
A motivação é crucial para os alunos adultos fazerem parte do processo educativo e de aprendizagem.
Diferentes pessoas podem ter níveis diferentes de motivação e a fonte de motivação pode intrínseca
ou pode ser despoletada por fatores externos. Na entrevista inicial é importante perceber o que os
motiva pessoalmente e ir recordando esses dados de cada vez que nos apercebemos que algum
participante está a perder o interesse, ou quando alguém quer cancelar o processo.
No tópico ambiente de aprendizagem, no contexto deste manual, definiu-se que o espaço onde as
sessões se vão realizar não é nem a escola nem as casas dos participantes. De forma a otimizar o
ambiente educativo para o ensino-aprendizagem e para enviar uma mensagem importante de
acolhimento, devem ser seguidas as seguintes recomendações:
• Chegar pelo menos 15 minutos antes do início da sessão e preparar o espaço (arejar a sala,
organizar as mesas e cadeiras, preparar o material…).
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Verificar as ferramentas tecnológicas e didáticas (computador, projetor, quadro, altifalantes
no caso de usar materiais de vídeo/áudio).
Sempre que possível, organizar a sala de forma a que os participantes se sentem em
semicírculo, ferradura ou em circulo (de forma a que todos se possam ver e não estejam
sentados de costas).
A sala deve estar bem iluminada e numa temperatura ambiente agradável.
Os materiais e os equipamentos de aprendizagem (papel, canetas, tesouras, etc.) devem estar
devidamente limpos e ao alcance dos participantes (colocados de modo a que os participantes
os possam manusear sem ter de pedir ao formador.
Receber os participantes, cumprimentar e acolher cada pessoa.

O Planeamento e Preparação são extremamente importantes para cada sessão. Mesmo quando as
sessões já estão parcialmente preparadas, o formador deve assegurar que está preparado para
transmitir os conteúdos planificados. Antes de começar com os conteúdos, deve guardar-se pelo
menos uma sessão (a primeira), para o seguinte:
• Conhecer o grupo – Apresentação. O formador fala um pouco sobre si e pede aos participantes
para fazerem o mesmo. Deve tentar decorar os nomes dos participantes o mais rapidamente
possível e assegurar-se que os consegue pronunciar corretamente.
• Definir as Regras – O formador e os participantes devem concordar no que é importante para
todos durante as sessões educativas. Não devem ser impostas regras pessoais. Se a definição
de regras estiver a demorar muito tempo o formador deve propor as regras, mas certificar-se
que são importantes para todos e que todos as respeitam. As regras devem ser formuladas de
modo a refletirem o comportamento expectável e não o que não deve ser feito (por exemplo:
“chegar a horas” em vez de “não chegar atrasado”).
• Comunicar as expectativas – O formador deve falar do que espera do processo e pedir aos
participantes que façam o mesmo.
• Perguntar aos participantes porque é importante aprender algo e o que é que eles querem
aprender.
• Explicar como foi delineado o processo, as dinâmicas de cada sessão e as formas de trabalhar
e dar aos participantes a oportunidade de participar dando sugestões de como eles desejam
que seja o processo ensino-aprendizagem.
Aquando da gestão do processo ensino-aprendizagem, é importante:
• Perguntar, sempre que possível, aos participantes acerca da sua experiência, conhecimentos
prévios, opiniões ou atitudes.
• Usar os seus conhecimentos e interesses para criar atividades e materiais de aprendizagem
(ex.: se todos os participantes são mães, usar materiais através que permitem melhorar/apoiar
a atividade parental)
• Permitir o debate e acolher diferentes opiniões
• Torar a informação partilhada relevante e significativa.
• Organizar a informação de forma a que os elementos-chave sejam claros.
• Encorajar, apoiar, reforçar, elogiar, respeitar...
• Ser paciente e delicado.
• Usar a diversidade dos participantes como recursos para a aprendizagem em grupo, debates,
etc.
• Mostrar respeito com apreço pelas ideias e opiniões.
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Aplicar o que é ensinado em situações concretas e dar exemplos de possíveis usos do
conhecimento de modo a mostrar a relevância e a aplicação prática imediata.
Combinar diferentes formas de trabalho (grupos pequenos, em pares, trabalhos individuais),
e métodos materiais educativos que permitem uma aprendizagem situacional (ex.: debate,
uso do Multibanco, role-play, ir às compras, organização do orçamento familiar, preencher
formulários, etc.)
Criar tarefas nas quais os participantes possam ter sucesso (dar-lhes tarefas que não são
demasiado simples que os possam desencorajar, ou demasiado difíceis que os fazem
desmotivar).
Dar informação que possa ser imediatamente aplicada na vida quotidiana em vez de teoria.
Uma pré-avaliação focada nas necessidades individuais pode dar dicas acerca dos conteúdos
mais uteis.
Dar frequentemente feedback positivo (ex.: “pronunciou corretamente cada letra na palavra”,
“que belo exemplo deu”, ...)
Usar materiais de aprendizagem específicos (ajustados aos interesses dos participantes, não
usar livros para crianças)
Informar-se acerca da cultura Roma e basear o ensino no respeito pelos seus valores e
tradições.
Prestar atenção às necessidades e à sua concentração, fazer intervalos curtos, implementar
uma nova atividade, mudar a estratégia, etc...
Exercitar em materiais concretos e em conteúdos práticos (ex.: preencher formulários, ler e
compreender relatórios médicos, escrever um CV, procurar e ler anúncios de emprego)
Planear e realizar sessões tendo em atenção a competência final que se pretende que os
participantes obtenham.

Não esquecer:
• É importante que os participantes façam autonomamente o máximo que conseguirem nas
situações que simulem situações reais que poderão vir a encontrar.
• Aprender é difícil e desafiante, tanto intelectualmente como emocionalmente.
• Promover o valor da educação.

Diferenças na aprendizagem entre adultos e crianças:
Quando comparados com as crianças, os adultos são menos abertos e, muitas vezes, mais resistentes
à mudança. Por isso, precisam de entender porque razão é importante aprender algo diferente e,
muitas vezes, oposta ao seu conhecimento prévio; o formador deve dar uma razão válida para um
conceito novo e que tem de ser útil para um objetivo concreto.
Os adultos são, também, menos curiosos e mais orientados por objetivos do que as crianças e o
formador tem de promover a exploração de novos conceitos e novas formas de atingir um objetivo.
Por outro lado, os adultos relacionam conceitos de uma forma mais simples e os formadores podem
usar esta atitude como um método pedagógico: relacionar algo novo a um conceito que eles já
dominam. As unidades devem ser formadas pelos participantes que não só partilham o mesmo nível
de escrita e leitura, mas que também que tenham uma experiencia de vida semelhante, de modo a
que possam criar mais facilmente uma “comunidade de aprendizagem”. Por exemplo, num curso que
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seja levado a cabo por formadoras mulheres, estas podem usar a sua experiência como mães para
promover a discussão de um tópico comum.
Os adultos aprendem mais devagar do que as crianças. A idade afeta profundamente a capacidade de
aprender, em geral, e uma segunda língua em particular. Para os adultos com dificuldades na escrita e
leitura é muito mais difícil à medida que a idade aumenta. Os adultos iletrados têm dificuldades
adicionais na forma como aprendem a segurar um lápis, pois tudo o que implica a coordenação da mão
quando não foi adquirida na infância, torna-se mais difícil à medida que o tempo passa. Isto pode ser
frustrante para alguns adultos, que precisam de motivação constante, de forma a lidarem com a
lentidão da sua aprendizagem. Eles têm de ter noção que aprender a ler e a escrever demora muito
tempo e não é um processo simples.
Para as crianças, a educação é muitas vezes restrita a um horário e organizada num registo diário.
Os adultos têm muitas coisas com que lidar, como a família e o trabalho, e pode ser difícil para eles
chegar a tempo às sessões e vir regularmente. Os deveres familiares são muitas vezes a razão pela qual
as mulheres não podem estar presentes nas sessões realizadas à noite. Os formadores devem ter em
consideração um programa flexível e aceitar o facto de que a aprendizagem não é uma prioridade para
todos.
Aquando da preparação das sessões educativas a pirâmide de aprendizagem de Edgar Dale e a
taxonomia de Bloom sobre os objetivos educacionais podem ser úteis. São dados exemplos abaixo:

Picture 1: Cone of learning39

39

https://tech4teachersbovika.wordpress.com/2015/09/27/dales-cone-of-experience-review-of-mrs-woodroffe-assuremodel/
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Imagem 2: Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom (Domínio cognitivo) 40
10 Aspetos importantes para os formadores de adultos
Durante o programa, há muitas coisas que podem correr mal. Podemos encontrar participantes que
não falem a nossa língua ou que sejam um grupo nómada e que não fiquem até ao final do programa,
ou participantes que faltem muitas vezes, ou crianças que não estejam motivadas, etc.
De acordo com Ćalina, Dijanošić, Gefferth e Martinko41 os 10 princípios mais importantes da educação
de adultos, podem ajudar o formador a ajustar o seu método de trabalho e conduzir a uma melhor
perceção do participante adulto:
1. Motivação – os adultos ficam motivados se houver uma razão, um motivo ou objetivo para a
sua participação no processo educativo.
2. Controlo – Aos adultos precisam de estar em controlo das suas vidas. Eles são autodirigidos e
são responsáveis pela sua aprendizagem.
3. Experiência – os adultos, consciente ou inconscientemente, relacionam as novas
aprendizagens com o que já sabem, como que já aprenderam ao longo da vida ou através da
educação. Eles relacionam as novas informações/ideias/conhecimentos com aquilo que já
experienciaram.
4. Diversidade – Os adultos diferenciam-se quanto ao seu estilo de vida e anos. Estas diversidades
podem enriquecer os processos educativos através dos diálogos e discussões em grupos ou
projetos de partilha de experiências.
5. Idade – A velocidade e a capacidade de aprendizagem diminuem com a idade, mas a
profundidade da compreensão e da aprendizagem aumenta. A aprendizagem durante a vida
adulta apoia a flexibilidade da atividade cerebral ao encontro da adoção de nova informação
e, aumentando, assim, a sua capacidade de absorção.
6. Resultados – os adultos relacionam o seu processo educativo com os objetivos e, por isso,
querem aplicar o que aprendem o mais rápido possível. Eles querem que as informações lhes
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http://www.maxvibrant.com/bloom-s-taxonomy/bloom-s-taxonomy
Ćalina, N., Dijanošić, B., Gefferth, E. i Martinko J. (2012). Kako uspješno poučavati odrasle. Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, dostupno na: https://www.scribd.com/doc/266802897/Kako-Uspje%C5%A1noPou%C4%8Davati-Odrasle i https://ec.europa.eu/epale/hr/resource-centre/content/kako-uspjesno-poucavati-odrasle
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7.

8.

9.

10.

sejam apresentadas de forma organizada e sistematizada, com uma visão clara dos elementoschave.
Relevância (importância) – Os adultos querem saber qual a razão por que aprendem. Os
conteúdos devem ser adequados às necessidades dos participantes e aplicáveis aos ambientes
profissionais e privados.
Hábitos – Os adultos, normalmente, têm hábitos cristalizados, que podem contrastar com os
que se pretendem com o processo educativo. Assim, a resistência e um baixo nível de
flexibilização na aceitação dos novos conhecimentos podem acontecer e precisamos de
investir mais na correção dos conteúdos que são ensinados. De outra forma, os adultos podem
sentir que estão a ser atacados.
Mudanças – Enquanto para alguns adultos a mudança é fator de motivação, outros são
resistentes à mudança. Aprender, normalmente, pressupõe uma mudança de atitudes,
crenças, formas de comportamento e modos de ação. Por isso, é importante explicar qualquer
dúvida ou ambiguidade que surge no processo educativo.
Respeito – Os adultos esperam e exigem respeito, que é demonstrado através do respeito
pelas suas ideias e opiniões.
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Formação de Formadores
Aspetos importantes do currículo
Nas entrevistas, tanto com os adultos de etnia cigana como com os especialistas, a formação de
formadores tem sido considerada como um ponto crucial. É importante que as pessoas que trabalham
com adultos de etnia cigana tenham formação em educação de adultos, bem como informação sobre
os grupos-alvo e consciência intercultural. Uma vez que os programas para educação de adultos não
combinam estes assuntos, tem de ser criado em cada país um currículo especial para os formadores,
que tenha em atenção currículos pedagógicos alternativos, incluídos na lei dos diferentes países.
A tão falada discriminação-positiva pode ser aplicada com as pessoas de etnia cigana desde que
justifique os resultados e que crie flexibilidade na avaliação e definição da estrutura da aprendizagem
e nos locais de aprendizagem.
Este curriculum tem de incluir estas áreas de competência:
• Contexto: Contexto significa as capacidades, informações e habilidades que ajudam o trabalho
em certos ambientes e com grupos específicos.
• Didática: Métodos e abordagens para educação de adultos em geral são definidos por esta
categoria.
• Competência social: inclui todas as habilidades necessárias para trabalhar com pessoas em
nível individual ou grupal
• Competências pessoais: Este conjunto de competências é a montagem de habilidades pessoais
que são um requisito para trabalhar na educação de adultos com pessoas Roma.
Para estas 4 áreas de competência, existem aspetos-chave que têm de ser incluídos no processo de
formação de formadores BERA :
1. Contexto:
• História, cultura, tradição e valores Roma
• Anti discriminação
• Racismo e antinazismo
• Estereótipos, preconceito, papéis de género
• Conhecimento do Sistema educativo
• Papel dos mediadores Roma
• Saúde nas comunidades Roma (incluindo saúde mental)
• Compreender as atividades comerciais dos Roma
• Estatuto social e o papel dos cidadãos Roma na sociedade

2. Didática:
• Conceitos de aprendizagem de adultos
• Teorias motivacionais
• Criar um ambiente de aprendizagem
• Técnicas de apresentação
• Preparação de Unidades
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•
•
•

Conceito de tipos de aprendizagem
Restrições de aprendizagem e dificuldades
Avaliação e testes de conhecimento

3. Competências sociais:
• Dar retorno de opinião
• Liderar e guiar um grupo
• Conversação e formulação de perguntas
• Dinâmicas de grupo e familiares
• Gestão de conflitos
• Comunicação e conflitos interculturais
4. Competências pessoais:
• Auto Reflecção e avaliação
• Gestão de tempo
• Consciência pessoal
• Lecionar as unidades com supervisão
A organização concreta do curso (requisites, duração e tempo para as unidades, tamanhos dos grupos,
métodos de aprendizagem…) têm de ser definidos especificamente para cada país de acordo com as
diretrizes e certificados que existem nestes países.
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Mediadores Roma
Formação e Função
Os mediadores Roma são, também, muito um ponto muito importante, de acordo com as entrevistas
no sucesso da educação para adultos. Neste tópico existe muita informação sobre os mediadores
Roma em relação às suas funções num ambiente de formação e sobre a sua própria formação.
As funções dos mediadores Roma podem ser diversas. Alguns exemplos são:
• Apoiar regularmente o formador durante o curso
• Apoiar o formador e perceber as necessidades dos participantes
• Apoiar as dinâmicas da Instituição de ensino
• Ajudar a resolver conflitos (tanto no seio dos participantes como entre os participantes e o
formador, e outras partes)
• Enviar e explicar informações relevantes (registo, atividades culturais, etc.)
• Apoiar as comunidades Roma a interagir com a comunidade educativa
• Facilitar ou fortalecer a motivação dos participantes
• Promover o contacto entre os Roma e não Roma.
A formação dos mediadores Roma deve incluir ose seguintes conteúdos:
1. Módulo:
• Princípios da Mediação
• Perfil do mediador
• Marca pessoal
• Pontos de início: factos e desafios
• Conhecer o seu ambiente de trabalho/a orgânica, as leis
2. Módulo:
• Código de ética
• A diversidade de situações e tarefas
• Uma abordagem pragmática para identificar o grupo-alvo
• Desafios da Mediação
3. Módulo:
• Mediador intercultural efetivo
• Papéis e funções do mediador
• Plano de intervenção
• Consequências do racismo, descriminalização e marginalização
4. Módulo:
• Diferenças Culturais
• Igualdade de acesso aos serviços públicos e direitos humanos.
• Estratégia para construir a confiança e consenso
• Interação com membros da comunidade Roma e facilitação da comunicação intercultural.
• ½ dia de acompanhamento a um facilitador no terreno
5. Módulo:
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• Gestão de caso
• Gestão de conflitos através de um mediador
• ½ dia de acompanhamento a um facilitador no terreno
6. Módulo:
• Encontro com famílias Roma “O papel da educação nas famílias Roma”
7. Módulo:
• Identificar problemas culturais no trabalho do mediador
• Ciclo de Trabalho (Ciclo de trabalho participativo)
• Simulações
Preparação do ambiente de trabalho:
• Sessão de história e cultura dos Roma para professores, formadores, técnicos, etc.
• Mediação / Técnica / Sessão de Ensino (para publicitar as funções e competências do mediador
aos técnicos/ professores
Processo de avaliação:
• Monitorização e avaliação dos mediadores em campo.
• Autoavaliação
• Avaliação da escola/comunidade
• Definição de estratégias para melhorar o desempenho
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Educadora de Infância
Descrição de funções
Esta descrição de funções dá uma ideia geral das tarefas e responsabilidades da educadora que a
infância tem de desempenhar. Uma vez que muitos adultos Roma têm crianças, é importante
considerar esta função aquando da implementação dos programas dirigidos a adultos de etnia cigana.
Função: Educadora de Infância
Responsabilidades: é responsável por criar um ambiente seguro e de desenvolvimento para as
crianças, enquanto os pais participam num curso.
Âmbito: será responsável pelo planeamento e implementação de um programa de educação de
cuidados para crianças de diferentes idades. Esta pessoa terá de assegurar a segurança e o
desenvolvimento deste grupo de crianças, quando estas não estão sob vigilância parental.
Estudos, capacidades e habilitações necessárias
Estudos
• Para esta função não são necessários estudos certificados ou um nível mínimo de escolaridade
• O candidato terá de participar numa formação levada a cabo pela instituição
• Esta formação conterá tópicos como por exemplo: supervisão infantil, legislação relevante,
políticas e procedimentos para assegurar que as crianças ficam seguras e desempenham
atividades adequadas a crianças.
Capacidades e habilitações
• Responsabilidade Social
• Capacidade de supervisão
• Capacidade de organização efetiva
• Capacidade de tomar decisões
• Capacidade em resolver problemas
• Capacidade em gestão de stress
• Estabilidade emocional
• Pontualidade
Não esquecer de tomar em consideração os requisitos legais do seu país, que poderão ir mais além do
que estas sugestões.
Atributos específicos e responsabilidades:
•

•
•
•
•

Planear atividades apropriadas às crianças do grupo, tendo em atenção as diferentes idades.
Estas atividades precisam de ir ao encontro das necessidades físicas, emocionais, intelectuais
e sociais.
Assegurar que as crianças estão sempre sob supervisão.
Usar equipamentos adequados às atividades. Tem de assegurar que os equipamentos estão
limpos e são seguros para as crianças.
Usar políticas disciplinares aceitáveis e positivas. É proibido aplicar medidas irracionais e
agressivas.
Estar familiarizado com procedimentos médicos
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Mobilidade
A comunidade Roma é caracterizada pela diversidade de tradições, mudanças de residência, atravessar
fronteiras (transregional e transnacional) e mudanças contínuas de contextos de vida e de trabalho.
Portanto, este manual, ao identificar a importância do conhecimento para a população Roma, baseia
a sua abordagem no reconhecimento desta realidade e no ajuste dos métodos para superar problemas
que possam ocorrer e advir.
Para além dos desafios que já são esperados no processo de ensino, podemos antever outras duas
áreas de desafios: transferibilidade e mobilidade.
Como a aquisição de competências-chave é o principal objetivo deste Programa, é importante recordar
que as competências chave são devem ser genéricas, transferíveis e multifuncionais.
As competências-chave são conjuntos de conhecimento, talentos e atitudes transferíveis necessárias
a todos os indivíduos para a sua realização e desenvolvimento, inclusão na sociedade e no emprego.42
Esta definição do carácter de competências-chave sugere que são genéricas, isto é universais e são
válidas para qualquer área da atividade humana, independentemente do seu local de trabalho ou
emprego. Elas são adaptáveis e multifuncionais no contexto em que as pessoas as adquiriram num
determinado local de trabalho. Assim, estas competências adquiridas são, pela sua natureza,
adaptáveis e úteis para cada pessoa independentemente do seu contexto. Quanto mais avançadas
estas competências esteja, maior a possibilidade de uma pessoa ser mais adaptável a um novo
ambiente, o que é particularmente importante para a população de etnia cigana, em termos da sua
mobilidade.
Um mecanismo adequado, (protocolo, documento) que registe a educação não formal é muitíssimo
importante, devido à mobilidade e o reconhecimento das competências adquiridas. Apesar deste tipo
de documento não demonstrar as competências adquiridas ou o nível da sua aprendizagem, a
formação básica é adquirida através dos resultados da aprendizagem do programa e das horas de
ensino que cada participante teve acesso. A função deste tipo de documento é fornecer a informação
acerca de cada participante de forma a ser capaz continuar a ser capaz de acompanhar este tipo de
programa noutro país, no caso de mudança, de procura de emprego, etc..
A instituição que permite um programa de educação não-formal terá de manter um registo dos
participantes, segundo os códigos de ética e outra legislação relevante de proteção de dados. Este
manual não define o tipo de gestão de bases de dados e os seus elementos, uma vez que o programa
está implementado em países diferentes.
Desta forma, a instituição que implementa o programa de educação não-formal está obrigado,
mediante pedido do participante, a emitir um diploma de participação. A troca de informação, para os
participantes em mobilidade, pode ser feita de duas formas: cooperação intrainstituições ou emissão
de um diploma. Em ambos os casos, a informação e confidencial e contem informação do participante
e do programa de educação não formal. A informação pessoal apenas deve conter a informação
mínima: o nome e sobrenome do participante. A informação sobre o programa deve ter mais
conteúdo. Recomenda-se que o documento contenha: nome da formação, objetivos e resultados da
aprendizagem, áreas temáticas, números de contacto e horas de formação. Assim, ambas as formas
de troca de informação são possíveis mediante as necessidades dos participantes. No caso de um
participante perder o documento emitido, é importante assegurar que outro documento possa ser
reemitido ou encaminhado formalmente para a instituição em que o participante vá continuar a sua
formação, e é importante fornecer as competências adquiridas anteriormente.

42Abecedakarijere;

http://www.abecedakarijere.ba/kk/kljucne-kompetencije.html
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Segue, abaixo, um exemplo do documento.
A quem possa interessar
Este documento apresenta um resumo da informação relevante acerca da participação no
programa não formal de educação básica de adultos para os efeitos de reconhecer, trasfrerir e
continuar a realização de actividades educativas
Este documento .
Este documento não tem a legitiidade do testemunho de uma instituição de ensino, nem forncece
qualificação ou certificação para o participante.
Nome e Apelido do
Participante

Preencher nome e sobrenome

Titulo do programa
Educacional Não-formal
Instituição que realiza o
programa

Preencher nome da formação/programa

Descrição do Programa

Especifica o objetivo principal do programa

Name of the institution/NGO that realized the non-formal education

Especifica os resultados da aprendizagem que estão definidos para
cada área doprograma
A: Ler e escrever

Resultados da
Aprendizagem

B: Competencias Matemáticas

C: Competências Digitais
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Atividades educativas
individuais e em grupo

Duração Total do
Programa (expressa em
horas de contacto
directo)
Número de horas de
contacto directo
realizadas pelos
participantes

Lista de actividades que decreve em mais detalhe o tipo de processo
educativo. (ex. debates, apresentações, role plays, etc.) e explica a
actividade dos participantes (ex: trabalho de casa, portfolio, promoção
de um produto, etc.)

A: Leitura e Escrita:
___________
B: Competências matemáticas:
___________
C: Competências Digitais:
___________

A: A: Leitura e Escrita:
B: Competências matemáticas:
C: Competências Digitais:

___________
___________
___________

A precisão dos dados corresponde a:

______________________________________________________________________________
Nome e sobrenome da pessoa responsável e função

Orientações para a Primeira Unidade
A estrutura e o ambiente da primeira unidade podem ter um impacto importante na atitude dos
participantes perante a formação. O ambiente positivo na primeira unidade pode motivar mais os
participantes e aumentar a sua dedicação no processo de aprendizagem.
Por este motive, descrevemos os passos mais importantes que o formador deve seguir na primeira
unidade.
1. Preparar a primeira unidade
A disposição da sala de formação é um dos fatores que mais contribui para o sucesso da participação
das pessoas com diversas necessidades.43 Para determinar se um ambiente específico é apropriado é
importante ter em consideração as necessidades específicas dos adultos de etnia cigana que vão
participar.

43

John C. Milles, Simon Priest (1999) – Adventure Programming, Venture Publishing, State Collage, Pennsylvania
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Para termos uma ideia geral das necessidades dos adultos Roma, incluímos algumas considerações
sobre os ambientes nas nossas entrevistas. Os resultados estão descritos no capítulo sumário das
entrevistas.
Para a primeira unidade é recomendado organizar os lugares, de acordo com o método que o formador
deseja para que eles se conheçam uns aos outros ou, se não houver necessidade de lugares na primeira
unidade, é importante prepará-los para o passo seguinte, que é trabalhar nos objetivos pessoais.
Para melhor trabalhar os objetivos pessoais, serão precisas mesas e, por isso, a melhor disposição da
sala será em U ou em círculo. Um círculo tem um efeito poderoso nos grupos, facilita a comunicação
entre os participantes e o formador. Uma vez que num círculo não há hierarquias as pessoas sentemse mais valorizadas e aceites no grupo. Sentarem-se numa secretária pode fazer com que os
participantes se sintam mais seguros e com um sentimento de pertença na “sua própria mesa”.
Os diferentes materiais e a apresentação dos slides devem estar prontos antes da chegada dos
participantes. É também um gesto simpático preparar café, chá e biscoitos para os participantes. Estes
detalhes podem fazer os adultos sentirem-se bem-vindos e motivados para o processo que se segue.
2. Receção dos participantes
De todos os fatores a ter em consideração aquando da preparação das formações para os adultos de
etnia cigana, nenhuma é mais importante do que a escolha de um formador bem formado e dedicado.
É o formador que cria uma atmosfera atrativa nestes cursos. É importante que os participantes sintam
o interesse do formador às suas diversas necessidades e que ele se preocupa com eles. Se for possível,
o formador deve receber cada participante com uma pequena conversa informal antes do início da
primeira sessão.

3. Explicar o estilo do curso
É importante partilhar previamente as informações acerca do estilo e método do curso de forma a
preparar os participantes antes de começar. Eles não estão habituados a aprender através da discussão
e do fazer, muitos deles ainda têm a opinião que só precisam de se sentar e ouvir. O formador pode
apresentar o curso da seguinte forma:
“Durante este curso vamos usar diferentes métodos de ensino.
• Terão a possibilidade de trabalhar sozinhos, em pares, em grupos grandes e pequenos (em
muitos casos, terão de cooperar uns com os outros durante as unidades)
• As unidades serão interativas.
• Vão aprender pela experiência.
• Vamos ter várias apresentações dos tópicos
• Ser-vos-á pedida a vossa opinião.
• Na maioria das vezes, não vão precisar estudar em casa”
Mais ainda, é importante apresentar o mediador Roma aos participantes e explicar o seu papel. A
descrição detalhada acerca dos mediadores está descrita noutro capítulo, mas a seguinte explicação
poderá ser útil, aquando da apresentação do mediador: “Este é o nosso mediador, que está aqui para
nos ajudar durante o curso. Se tiverem algum problema ou pergunta, podem falar diretamente comigo,
mas se sentirem mais confortáveis, falem com ele primeiro, não há problema nenhum”.
4. Quebrar o gelo e apresentação
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Todos os lados, o formador, mediador e os participantes podem sentir-se estranhos e um pouco
ansiosos na primeira Unidade. Atividades de aquecimento e para quebrar o gelo podem ajudar os
participantes a sentirem-se mais confortáveis no novo ambiente, e ajudar a conhecerem-se uns aos
outros e a sentir que fazem parte da mesma equipa.44
O Formador pode começar uma conversa, que pode ajudar os participantes a conhecerem-se uns aos
outros. Uma ideia seria responder a perguntas interessantes acerca da sua identidade, como por
exemplo: como recebeu o seu nome? Tem o nome de alguém da sua família? Há alguma história
interessante associada ao seu nome? Tem alguma alcunha que queira partilhar com o grupo? Tem
filhos? Como se chamam? Qual a história por detrás dos seus nomes?
O formador pode escolher outro qualquer método para usar na memorização dos nomes e no processo
de quebrar o gelo, de acordo com as necessidades do grupo e os níveis de socialização. É importante,
também, que o formador se apresente. Uma vez que a relação dos Roma com o formador e com o
mediador é importante, os participantes têm de sentir que também eles partilham informações sobre
eles próprios.
Uma atividade de quebrar o gelo interessante é o “Jogo do Fósforo”. Neste jogo, cada participante (um
de cada vez) acende um fósforo e diz o máximo de factos sobre si enquanto o fósforo queima. Quando
o fósforo acabar de queimar, tem de parar de falar. O Formador dá ideias de tópicos que os
participantes podem falar, apresentarem-se, falar dos seus filhos, atividades que gostam de fazer, etc.
Outro método divertido seria cada participante pensar em três histórias interessantes acerca de si
próprio em que duas são verdade e uma é inventada. Depois, cada participante conta as suas três
histórias e os outros têm de adivinhar qual é que não é verdadeira. Para dar um exemplo, o formador
pode ser o primeiro a cotar as três histórias.
Outro método será fazer grupos de 3 pessoas e dar-lhe a tarefa de apresentar o grupo à sala. É
importante que os formadores lhes indiquem que tipo de informação devem partilhar (nome, idade,
família, membros, passatempos, etc.)
5. Identificar os objetivos dos participantes, apresentando a estrutura e os objetivos gerais da
formação
É sabido que os adultos entram num processo educativo, com objetivos bem definidos: “Eu gostaria
de saber ler e escrever, no final deste curso”.
Os adultos precisam de ver uma razão concreta para aprenderem. Eles precisam de estar convencidos
da relevância da formação na sua vida pessoal e no seu ambiente direto. A aprendizagem tem de ser
aplicável ao seu trabalho ou outras responsabilidades, por exemplo, nas famílias.45
Os participantes só se sentirão motivados para participar nas unidades se virem que existe uma relação
entre os objetivos do formador e os seus próprios. É importante para eles perceberem como a
formação os vai ajudar a atingir os seus objetivos.
O dever do formador é ajudar os participantes a descobria a relação entre os seus objetivos e os
objetivos do curso, representando a estrutura e os objetivos gerais e as metas deste curso.
Em primeiro lugar, o formador deve identificar quais os objetivos dos participantes perguntando-lhes
o que querem atingir depois desta formação. As respostas podem ser muito variadas. Alguns podem
precisar de alguns exemplos do que são objetivos. Por isso, o treinador deve preparar alguns exemplos.
Talvez alguns precisem destes conhecimentos para procurarem um emprego melhor ou para lidarem
com as suas faturas ou outros queiram ajudar os seus filhos com os trabalhos de casa.

44
45

Matthew D. Liddle (2008) – Teaching The Unteachable, Worth Publishing
Mathias Kamp (2011) – Facilitation Skills And Methods Of Adult Education
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Depois de identificar os objetivos e necessidades dos participantes, o formador pode apresentar a
estrutura e os objetivos gerais e metas desta formação em particular. Talvez alguns objetivos e
expectativas sejam irrealistas. É importante explicar que alguns objetivos são tão elevados que não
podem ser atingidos somente por frequentar este curso. O formador não deve fazer promessas que
não possa cumprir, mas pode explicar que este curso pode ser um passo em frente para encontrar
outros cursos para o participante.
A apresentação pode ser feita usando uma apresentação de slides ou somente por via oral. Nós
recomendamos usar uma apresentação simples somente com imagens para o grupo de iniciados
(participantes iliteratos) e uma mais complexa para os avançados, com breves explicações e ilustrações
espetaculares.
Ao apresentar os objetivos da formação, recomendamos que o formador faça sistematicamente
referencias aos objetivos do participante que foram já falados (por exemplo: “depois de aprenderem
a adição e a subtração podem calcular a diferença entre diferentes produtos. Se quiserem trabalhar
numa loja, isto é importante para ti”).
Importante fazer com os participantes entendam que as unidades estão relacionadas umas com as
outras e, por este motive, devem ser assíduos.
O formador deve lembrar-se que, de acordo com Malcolm Knowles46, os adultos aprendem melhor
quando:
1. Os adultos compreendem a razão aprender algo ou alguma coisa é importante
2. Os adultos têm a Liberdade de aprender do seu modo
3. A aprendizagem é experimental
4. O tempo é adequado para a aprendizagem
5. O processo é positivo e encorajador
6. Definir as regras-básicas do Grupo
As regras devem ser definidas e aceites por todos os membros do grupo. Estas regras ajudarão os
participantes a aprender e a colaborar de uma forma mais eficiente, durante a formação.
A tarefa do formador é a de ajudar os participantes a identificar estas regras. As regras-básicas podem
variar consoante as necessidades dos participantes. É importante formular as regras de uma forma
positive (exemplos: chegar sempre a horas; fala só um de cada vez; Todos devem estar presente em
todas as unidades; se alguém não puder participar, deverá informar o formador; vamos falar e
comportarmo-nos de forma respeitosa; respeitamos as opiniões pessoais dos outros participantes;
etc.)
O formador também poderá explicar porque razão estas regras são importantes. Por exemplo:
incomoda o treinador e os outros participantes se alguém chega atrasado e interrompe a formação. A
pessoa que chega tarde pode estar a perder informação importante. O formador terá que repetir quais
os tópicos abordados e perder tempo.
Estas regras podem ser simbolizadas numa imagem que se pendura num local onde todos possam ver,
ou o formador pode fazer um contrato e dar a assinar a todos os participantes. Os participantes devem,
também, concordar, no que acontece se as regras não forem cumpridas. Estas consequências deverão
ser definidas por todos os participantes e pelo formador. Em geral, aconselhamos, uma vez que
estamos a trabalhar com adultos, que não haja consequências sérias. A melhor forma de lidar com este

46

Mathias Kamp (2011) – Facilitation Skills And Methods Of Adult Education
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tipo de situações é encorajar os participantes a que se lembrem uns aos outros das regras, quando
estas não são respeitadas.
7. Organizar o horário
Se o grupo não tiver decidido o horário anteriormente, a primeira unidade é a melhor ocasião para
falar sobre este assunto. As datas e horários dos cursos deverão ser discutidos com o grupo e com base
nas suas necessidades. O grupo deve decidir os dias e o período do dia que mais lhe convém para a
formação.
Isto pode ser feito com um esquema no quadro. O formador pode fazer colunas para cada dia e dividilas em 3 colunas representando os períodos da manhã, tarde e noite. O formador poderá fazer uma
cruz nos que não podem vir, deixando os dias em que pode. Cada participante preencherá, então, os
espaços em que consegue vir. O quadrado com maior participação será o horário escolhido.
Outra possibilidade é desenhar uma linha de tempo num quadro e os participantes podem marcar os
períodos apropriados para si. (Por exemplo: pode ser melhor virem às Unidades quando os filhos estão
na escola, ou se estiverem a trabalhar, pode ser melhor irem às formações que são lecionadas à noite).
Desta forma, o grupo descobre quais os dias e os períodos do dia que melhor se adequam á sua
disponibilidade.
8. Apresentar o primeiro exercício
Depois de um curto intervalo, o formador deverá apresentar e começar o primeiro exercício prático
com os participantes. O primeiro exercício será escolhido de acordo com a natureza do curso, leitura
e escrita, matemática ou competências digitais e será de conhecimentos essenciais. O participante terá
de saber como segurar numa caneta, iniciar o computador, etc. O objetivo desta atividade é ajudar os
participantes a experienciar os nossos métodos de ensino e faze-los sentir que já aprenderam algo útil
na primeira unidade.

9. Acabar a primeira unidade
No final da reunião é importante relembrar os participantes da data e hora da próxima reunião. O
formador pode preparar um horário para os participantes, contendo as próximas datas e contactos.
É também importante que o formador repita as mensagens-chave da primeira unidade, de forma
concisa e fazer uma antevisão dos conteúdos da unidade seguinte.
Mais, o formador deverá pedir aos participantes as suas primeiras impressões. Desta forma, eles /ela
podem obter a opinião dos participantes.
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Avaliação – Informação de Base
De acordo com Pastuović47 a avaliação é o processo de determinar o grau de realização dos objetivos
educativos e determinação dos fatores responsáveis para os resultados obtidos e os efeitos do
processo educativo. A avaliação tem diferentes objetivos, papéis e formas de realização.
Tal como determinou Kyrjacou48, os objetivos mais comuns da avaliação são:
A) Para dar retorno aos formadores da eficácia da sua gestão do processo de aprendizagem, de modo
a que possam tomar decisões educativas, ajustar objetivos e formas de ensino baseados no
conhecimento prévio e características da pessoa que está a aprender.
B) Fornecer aos participantes retorno pedagógico nas competências adquiridas em áreas particulares
da instrução (se e como atingiram os objetivos propostos e se estão a melhorar o seu desempenho).
C) Avaliação no papel de permitir uma visão clara do estado e do nível de competências atingidas para
melhor planificar, adaptar o programa e a execução das atividades planeadas;
D) Avaliação na função de planificar e eventualmente modificar o processo educativo. Esta é uma das
razões porque a avaliação deve ser efetuada de forma continua e usada de diferentes formas;
E) permitir partilhar os resultados com as instituições de financiamento para os programas
educacionais;
F) A avaliação como resultado do trabalho dá a possibilidade de enviar feedback acerca do ciclo
educativo, o grau das formações etc. e permite a mobilidade e a transferabilidade.
A avaliação na educação de adultos tem múltiplos objetivos como o de dar feedback ao participante,
formador ou Instituição educativa, para além dos prognósticos e a motivação. É importante enfatizar
que a competência do avaliador é crucial para a validação.
Algumas competências que o formador precisa de avaliar são:
• Avaliar até que ponto os objetivos foram alcançados e usar essa marca para melhorar alguns
aspetos da aprendizagem;
• Fornecer feedback construtivo oral e escrito de forma continua;
• Avaliar minuciosamente o trabalho de cada participante e
• Aplicar diferentes técnicas de avaliação apropriadas a atividades específicas.
A avaliação deve ser justa, relacionada com o conteúdo da matéria e variada em termos de tipos e
formas de modo a avaliar todos os objetivos pedagógicos. Os participantes devem conhecer e entender
com os tipos, formas, objetivos, métodos e critérios usados na avaliação. As atividades de avaliação
devem ser levadas a cabo em circunstancias apropriadas, evitando que os participantes se distraiam
das atividades, reduzindo possíveis tensões e ansiedade entre os participantes e permitindo-lhes
terem mais controlo nas atividades de avaliação. Os critérios de avaliação devem ser conhecidos pelos
participantes e as tarefas serem claras e apropriadas. Uma avaliação de qualidade é uma combinação
de diferentes métodos (observação, conversação, testes, etc.) e relacionados com os objetivos.
A avaliação da aprendizagem pode ser formativa, sumativa, normativa, em grupo, diagnóstica, interna,
externa, não-formal, formal, permanente, pontual, objetiva, processual e baseada no produto final.49
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Pastuović, N. (1999): Edukologija. Zagreb: Znamen
Kyriacou, C. (2001): Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa
49 Temple, C., Steele, L.J. i Meredith, S.K. (2006): „Kooperativno učenje i Planiranje nastavne jedinice i ocjenjivanje“.
Sarajevo: Centar za obrazovne inicijative Step by step
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É importante enfatizar que diferentes tipos de atividades são necessários no processo de avaliação e
diferentes atividades também requerem diferentes tipos de preparação.
As bases para o teste de pós-avaliação são resultados da aprendizagem reformulados. Assim, o
processo tem de ser baseado no que antevimos como resultado de ensino e aprendizagem. Aquando
do planeamento de uma unidade de ensino e ao formular os resultados de aprendizagem é importante
planear um método de avaliação desses resultados. Por exemplo, se estamos a planear ensinar os
participantes a escrever o primeiro e ultimo nome, vamos pedir no procedimento de pós-avaliação
para escreverem o seu primeiro e ultimo nome como prova da sua competência.
Isto pode ser particularmente desafiante num ambiente familiar onde adultos e crianças estão
envolvidos, e cada um tem os seus métodos preferidos e características que afetam o resultado final.
Os estudos apontam que é importante reforçar a confiança dos participantes e, depois, escolher tempo
e forma de mapear. (traçar objetivos de competências básicas para adultos).
É aconselhado que o formador faça um teste inicial baseado no diálogo. É aconselhado que o formador
estabeleça este diálogo com base no teste inicial. Através das conversas com os participantes e
observação, pode-se fazer mais avaliações. É importante ter respeito pelos participantes enquanto
pessoas adultas, o seu conhecimento e a sua confiança. Para além da avaliação continua, é importante
preparar pré e pós- testes de modo a poder ter uma perfeita noção do progresso e das dificuldades
dos participantes.
Os estudos demonstram que é importante construir confiança
Desta forma, os testes devem ser efetuados em situações de vida real e, se possível, em termos reais.
Como prova de que atingiram uma competência, procura por um produto específico. Por exemplo, se
tiveram a oportunidade de escrever uma receita e fazer um bolo, podem coe-lo juntos e falar sobre o
processo, o que era expectável que fizessem, como cooperaram, que obstáculos encontraram, como
os resolveram e assim sucessivamente. Ou deixem-nos escrever um recado na caderneta a justificar
uma falta de um filho, ou preencher um formulário. Organiza os testes num ambiente confortável,
começa com uma conversa informal e, depois, explica o teste e os seus objetivos. Não testes mais do
que um participante de cada vez. De forma a obter resultados fiáveis e consistentes, usa o mesmo
teste (com pequenas variações) nas fases pré e pós-teste. Combina métodos de entrevista e testes
escritos e demora o tempo que precisarem.
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Outlook
O objetivo deste manual era fornecer informações concretas sobre a situação legal nos países
participantes, a contribuição de especialistas e adultos ciganos sobre o tema, teorias educacionais e
outras informações adicionais importantes. Em geral, o principal objetivo deste manual foi criar uma
estrutura de curso e todas as ferramentas e informações necessárias para implementar esta forma de
formação de adultos ciganos na educação básica.
As unidades de aprendizagem foram estruturadas de forma muito prática e alinhada às necessidades
de uma organização disposta a implementar os cursos. Cada capítulo da unidade de aprendizagem,
leitura e escrita, competências matemáticas e competências digitais seguem a mesma estrutura e
abordagem. Cada capítulo da unidade de aprendizagem fornece informações sobre os objetivos e os
resultados da aprendizagem, a configuração do curso, a avaliação, os conteúdos, a possibilidade de
transferência e os pontos críticos. Usando este manual, um instrutor de educação de adultos ou
assistente social deve ser capaz de conduzir cursos de educação básica para ciganos adultos e criar
seus próprios cursos seguindo os exemplos fornecidos.
Além disso, é importante ter em mente, como afirmado, que os fatores mais importantes para o
sucesso são tratar os participantes como iguais, concentrar-se nas habilidades e não na falta de
conhecimento e ser criativo e usar vários métodos para evitar o tédio. Esperamos que o maior número
possível de organizações, em tantos países, implementem esses cursos para oferecer uma oferta de
cursos em escala global. Desta forma, também os ciganos móveis poderiam se beneficiar de cursos de
educação básica como pretendido.
O nosso principal objetivo é ajudar as pessoas de etnia cigana a superar a discriminação e a ter um
futuro mais promissor - para si próprias, mas também para futuras gerações. Este manual pode ser um
passo nessa direção
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Anexo
No anexo, você pode encontrar os exemplos de unidades de aprendizagem desenvolvidas. Existem 5
exemplos por tópico e nível, o que significa 30 exemplos no total. Para mais informações, consulte a
versão em inglês do manual básico IO1 no nosso site: www.project-bera.eu
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Aprender o alfabeto
No final os participantes devem ser capazes de:
 Reconhecer a ordem das letras do alfabeto

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Explicação do que é o alfabeto

Exposição oral

20

Exercício “Colocar em ordem alfabética”

Exercícios práticos

10

Exercício de leitura

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização Metodológica
Material didático:

O que é o alfabeto?
O formador explica aos participantes que o
● Papel e canetas
● Folheto com alfabeto
alfabeto é um sistema de categorização para as
● Folheto com exemplos para nomes
letras. Foi criado há 3000 anos e, desde então, foi
● Dicionário ou smartphones
adaptado muitas vezes. O formador, então,
● Doces com diferentes letras
entrega uma cópia com o alfabeto. O formador
iniciais
explica que o alfabeto é, muitas vezes, usado
como um sistema – por exemplo, na escola
quando as crianças são sentadas de acordo com a
primeira letra do seu último nome. O formador
pergunta se eles já tinham reparado neste tipo de sistema anteriormente e dá-lhes algum tempo
para pensar e responder. Depois de todos terem a oportunidade de falar, o formador informa que
no exercício seguinte irão descobrir formas de o usar. Entrega, de seguida, alguns dicionários e
pede-lhes para verem como as palavras estão ordenadas no dicionário. Se tiverem smartphones,
também lhes pode pedir para verem os contactos nos eu smartphones – que também estão
organizados alfabeticamente
Colocar em ordem alfabética
De modo a que os participantes treinem a ordem alfabética, o formador entrega diferentes tipos
de doces e pede-lhes para os trazerem por ordem alfabética. Isto tanto pode ser feito por todo o
grupo em conjunto, ou o formador pede que cada participante traga um objeto cada e o coloque
na posição correta. O formador não deve fazer comentários durante o exercício. Quando todos
terminarem, o formador pede para verificarem a ordem e ver se é preciso alterar a ordem de algum
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objeto. Depois de algum tempo, o formador comenta a solução, corrige os objetos mal colocados
e explica a ordem correta.
Exercício de leitura
O instrutor informa aos participantes que, para
ordenar as coisas corretamente, as palavras que
tiverem a primeira letra em comum serão
classificadas pela segunda letra. Se a segunda letra
ainda for a mesma, a terceira letra conta e assim
por diante. Ele / ela lhes dá o folheto com a lista
de nomes e pede que eles classifiquem os nomes
de acordo com o alfabeto usando esta regra.
Verifique as soluções.

Dica:
Se for difícil usar doces porque podem ter
diferentes nomes, pode-se imprimir o
nome deles ou usar outros objetos, mais
facilmente distintivos.
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Separar as vogais das consoantes



Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Reconhecer oralmente a diferença entre vogais e consoantes

Distinguir vogais de consoantes na forma escrita

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Diferença entre vogais e consoantes

Exposição oral, exercícios práticos

15

Exercício de escrita “Nomes”

Exercícios práticos

10

Exercício de ordenação

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
Diferença entre vogais e consoantes
O formador explica aos participantes que
●
existem dois tipos de sons – as consoantes e as
●
vogais. Estes dois grupos existem devido à
●
diferença do movimento necessário para a sua
●
produção. As vogais são sons que podem ser
pronunciados sem fechar a boca ou uma parte
da boca (como juntar os dentes, bloqueando a
boca com a língua, ...) enquanto que as
consoantes são criadas através do bloqueio de parte da boca e da interrupção da saída de ar. O
formador pede aos participantes para distinguirem por si próprios as vogais das consoantes,
pronunciando cada letra (em voz alta ou em silencio) e que observem as suas bocas abertas ou
parcialmente bloqueadas. Ele entrega uma folha com o alfabeto e pede-lhes para pintarem as
vogais de azul e as consoantes de verde. Passado algum tempo, coloca as letras num flipchart,
pronuncia cada letra e pergunta aos participantes para levantarem o braço de coloriram essa letra
de azul. E para cada letra pinta a cor correta. Depois, pede aos participantes para verificarem as
suas soluções e mudar a cor se existir alguma coisa errada nas suas folhas.
●

Flipchart / quadro negro
Papel e canetas
Canetas azuis e verdes
Alfabeto de folhetos
Distribua coisas de uma loja de
conserto

Exercício de escrita “Nomes”
No passo seguinte, o formador pede aos participantes para escrever os seus nomes numa folha de
papel. Quando terminarem, pede-lhes para trocar a folha com outro participante, de forma a que
todos tenham um nome errado à sua frente. Quando todos tiverem terminado, o formador volta
a pedir que escrevam o seu nome junto ao nome do outro membro do seu grupo e que voltem a
entregar a folha a outra pessoa. Quando todos tiverem dois nomes estranhos, o formador pede
para voltarem a escrever o seu nome, uma terceira vez e, desta vez, para ficarem com o papel.
Agora, pede para contar o número de vogais e de consoantes nos três nomes, usando o alfabeto
que têm ou pronunciando cada letra separadamente, para ver se pronunciam com a boca aberta
ou fechada. Enquanto os participantes estão a trabalhar, o formador escreve os nomes no flipchart
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por ordem alfabética. Quando todos tiverem terminado, o formador começa com o primeiro
nome, lê em voz alta e pergunta o numero de vogais (ou consoantes) nesse nome. Escreve a
resposta correta e passa ao nome seguinte.
Exercício de classificação
O treinador então dá a cada participante um item diferente que pode ser usado em uma oficina um parafuso, um prego, um alicate e assim por
diante. Ele / ela diz aos participantes para tentar
sem escrever para baixo para descobrir quantas
Dica:
consoantes e vogais seu item inclui e anote o
Se os participantes não souberem
número. Quando terminar, ele / ela entregará um
contra, dê-lhes outras opções como
pedaço de papel com o nome do item e pedirá a
pintar de diferentes cores ou colocar
ele que conte por escrito para descobrir se a
um papel numa caia por cada vogal que
primeira contagem está correta. Ele / ela então
encontrem.
recolhe os itens e pede perguntas abertas.
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Utilizar letras para formar palavras
No final os participantes devem ser capazes de:

Formar palavras simples

Objetivo:
Duração (min)

Atividade/conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

1o

Como as letras se transformam em palavras Exposição oral, exercícios práticos

25

Formar palavras

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Como as letras se transformam em palavras
O formador diz aos participantes que, agora que
● Flipchart/quadro
aprenderam e podem reconhecer todas as letras
● Letras (de papel, espuma, madeira, ...)
do alfabeto, o próximo passo é juntar essas letras
e formar palavras. As palavras são uma
combinação de letras. Elsa existem porque é
importante para as pessoas terem palavras para
poderem comunicar. O formador diz que seria
muito confuso se as pessoas usassem palavras diferentes para o mesmo objeto – por exemplo se
alguém chamar cadeira a uma cadeira e se outra pessoa lhe chamar porta, então a conversa sobre
a cadeira, não ia correr bem. O formador continua por lhes dizer que cada palavra tem um som
específico – a palavra “palavra” soa de forma diferente da de “cadeira”. Ele diz que estes sons são
as letras e que ao combiná-las fazemos uma palavra. Como exemplo, escolhe uma palavra simples
como “parque” e pronuncia-a claramente para que os participantes possam ouvir os diferentes
sons. Depois, escreve cada letra no flipchart – primeiro separando cada uma das outras - e
pronuncia cada som outra vez, escrevendo as letras. No passo seguinte, forma a palavra no
flipchart e pronuncia-a uma vez mais. Depois, faz perguntas abertas.
Material didático:

Formar palavras
O formador começa o exercício por entregar letras aos participantes (ou de papel ou de esponja)
e entrega 3 letras a cada – uma vogal e duas consoantes. Pede, então, aos participantes se sabem
qual o som especifico de cada letra que acabaram de receber. Se o formador não estiver certo,
pode colocar cada letra no flipchart e dizer cada som. No próximo passo, pede aos participantes
para criar uma palavra com as letras que receberam e trazerem-na até junto de si. Quando tiver
todas as palavras, lê-as em voz alta enquanto as escreve no flipchart.
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De seguida, entrega as letras aos participantes
(tentando não dar as mesmas letras) e pede uma
segunda palavra. Quando o formador perceber que
os participantes têm prática suficiente com 3 letras,
pode acrescentar uma letra e eles ficam com quatro
letras para praticar. No final da unidade, o formador
pode pedir aos participantes que levem as letras
para casa, para praticar.

Dica:
Se o grupo estiver a trabalhar bem, a leitra
das palavras, pode ser feita por elementos
de outro grupo, em vez de ser pelo
formador.
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Pronúncia correta
No final os participantes devem ser capazes de:
 Reconhecer palavras pronunciadas corretamente


Objetivo:
Duração (min)

Atividade / conteúdo

Pronunciar palavras corretamente

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Importância da pronúncia correta

Exposição oral, vídeo

15

Elemento estranho

Exercícios práticos

10

Trava línguas

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Importância da pronúncia correta
O instrutor então diz aos participantes que,
para aprender a pronúncia correta, é
● Flipchart/quadro
importante que os participantes saibam
● Letras (de papel, espuma, madeira, ...)
quando uma palavra não é falada
corretamente. Para ajudá-los, há um exercício
que ele quer que eles façam. Ele / ela lhes dá
o folheto e explica que ele / ela irá pronunciar
todas as três palavras seguidas. Dois deles estarão corretos e um estará incorreto. Ele / ela pede
aos participantes para circular a palavra que eles acham que estava errada para que eles possam
comparar depois. Outra opção é parar após cada linha de três e perguntar diretamente pela
opinião do participante, mas isso depende da abertura dentro do grupo. O treinador então
prossegue lendo as três primeiras palavras - duas corretas, uma incorretamente e espera que os
participantes circulem uma palavra ou digam qual foi a errada. Então ele lê a próxima palavra e
assim por diante. Quando ele termina, pergunta aos participantes qual palavra na primeira linha
foi a que ele pronunciou incorretamente. Se as respostas não estiverem corretas, ele poderá
pronunciar as palavras novamente para ajudar os participantes.
i
Trava línguas
O Formador entrega aos formandos a fotocópia com o trava-línguas e diz-lhes para lerem em
silencio primeiro, para se habituarem às palavras. Depois, pergunta se há alguma palavra que eles
não compreendam ou conheçam para que ele possa explicar. Depois de respondidas todas as
preguntas abertas, o formador começa por ler o trava-línguas uma vez, depois, pede aos
participantes para lerem com ele. depois da primeira leitura, explica que um trava-línguas é algo
Material didático:
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que a maioria das pessoas não consegue
pronunciar corretamente e estes textos e que
estes foram inventados para não serem
pronunciados da forma correta – no entanto, é
possível com muita concentração e pratica.
Depois, deixa os participantes tentar.
“O rato roeu a rolha do garrafão do rei
da Rússia.
Rara astúcia foi a sua: roeu metade da rolha e
depois fugiu para a rua!”

Dica:
Tente encontrar um trava-línguas que os
participantes não conheçam e não o
possam preparar para não tornar o
ambiente muito pesado.
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Erros comuns de pronúncia
No final os participantes devem ser capazes de:
 Demonstrar uma pronúncia correta

Objetivo:
Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Trava línguas

Exercícios práticos

15

Erros comuns de pronunciação

Exercícios práticos

15

Exercícios: Labirinto de palavras

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:

Labirinto de palavras
No fim do Dominó, o formador diz aos
• Canetas
participantes que de modo a aprenderem mais
• Folhetos do trava-língua
acerca da pronúncia e os erros mais comuns, ele
• Folhetos de palavras
preparou uns labirintos de palavras para eles
• Palavras dominós
fazerem e entrega as folhas aos participantes. O
ponto de partida é o canto superior esquerdo
(“....”) chegar ao canto inferior direito (“..”)
somente por ligar palavras que têm tónica na
primeira silaba. O formador explica que terão de
pronunciar em voz alta para verificarem se a entoação está correta e que só existe uma solução
que terão todos que verificar, no final. Depois de fazer perguntas abertas, o formador começa o
jogo a primeira e a última palavra com a tónica na primeira silaba e depois, pede aos participantes
para começar. Enquanto estes estão a trabalhar, o formador dá a volta à sala para os poder ajudar
em caso de dúvidas. Quando todo tiverem terminado, ele dá a solução e diz que palavras deveriam
ter ligado para obter o resultado correto.
Depois, se houver tempo, dá outro exemplo de Labirinto de palavras com outra questão de
pronúncia.
Exercício adicional
- labirintos de palavras Quando o dominó termina, o formador diz aos participantes que para
aprender mais sobre pronúncia e erros comuns, ele tem alguns labirintos de palavras para eles e
distribui um dos labirintos de palavras para
cada participante
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Ele / ela diz a eles que o ponto de partida do labirinto é a palavra no canto superior esquerdo (“....”)
e que o objetivo do labirinto é descer até o canto inferior direito (“..”) somente conectando
palavras que tenham ênfase na primeira sílaba. Ele / ela diz aos participantes que eles terão que
pronunciar palavras em voz alta para verificar se a ênfase
deles está correta e que há apenas uma solução que eles
verão juntos mais tarde. Depois de pedir perguntas
Dica:
abertas, ele inicia o jogo pronunciando a primeira e a
Assegure-se que os participantes
última palavra com uma clara ênfase na primeira sílaba e
estão familiarizados com a tónica
pede aos participantes que comecem. Enquanto eles
nas diferentes sílabas, uma vez
estão trabalhando ele / ela pode se movimentar e ajudar
que é uma precondição para a
em caso de dúvidas. Quando todos terminarem, ele pega
compreensão desta unidade.
a solução e diz aos participantes quais palavras eles
devem ter conectado para obter os resultados corretos.
Então, se houver tempo suficiente, ele / ela dá outro
exemplo de um labirinto de palavras sobre um problema
de pronúncia diferente.
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Escrever frases

Objetivo:
Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
 Escrever frases utilizadas regularmente no dia-a-dia
Atividade /conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Repetição do nome do participante da escrita

30

Escrever frases frequentemente utilizadas no dia-a-dia

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Exposição oral, exercícios
práticos
Exposição oral, exercícios
práticos
Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
Flipchart/quadro
Papel e canetas
Autocolantes, cola

Escrever o nome completo
O formador pede aos participantes que digam o

seu nome e escreve no quadro o seu nome

completo
começando
utilizando
letras
maiúsculas para a primeira letra de cada nome.
Depois pergunta aos participantes quem quer
também escrever o seu próprio nome no
quadro. O voluntário escreve então o seu nome completo no quadro e o formador pede-lhe ainda
que escreva também o nome de um familiar, e que leia os nomes que escreveu em voz alta.


Escrever frases frequentemente utilizadas no diaa-dia
O formador escreve um exemplo de uma frase no
Dica:
quadro, mas não a lê em voz alta, e pede a um
Se os participantes tiverem dificuldades
voluntário para ler a frase. Em seguida, o
em escrever frases, o formador pode
formador pede a cada participante que escreva
pedir exemplos mais concretos como por
no caderno uma frase que utilizem com
exemplo: “Escrevam uma frase sobre
frequência, e escreve depois cada uma das frases
coisas que gostem” ou “escrevam uma
no quadro. Quando todas as frases estiverem
frase sobre uma coisa que tenham feito
escritas no quadro o formador pede a um
ontem”.
voluntário que as leia em voz alta. Depois deste
exercício em grupo, o formador pede aos
participantes que escrevam numa folha de papel
uma outra frase. Em seguida, o formador cola uma das folhas no quadro e pede a todos que leiam
a frase em conjunto. O formador pede aos participantes que digam eme que contextos utilizam
essa frase e com que frequência.
Por exemplo
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O participante escreve a seguinte frase: “Quero comprar um pão.”
O formador cola o papel com esta frase no quadro e o grupo lê a frase em conjunto. O formador
pergunta aos participantes em que contexto utilizam esta frase e com que frequência. Um dos
participantes refere que utiliza esta frase na padaria todos os dias quando vai comprar pão para a
sua família.
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Escrita – preencher formulários
No final os participantes devem ser capazes de:
 Preencher diferentes tipos de formulários
 Escrever os seus dados pessoais em letras manuscrita

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Analisar um formulário

Exposição oral

25

Preencher um formulário

Exercícios práticos

5

Outros formulários

Exposição oral

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
Cópias de um formulário
preencher
Cópias de outros formulários
Canetas

Analisar um formulário
O formador explica aos participantes que
nesta unidade vão praticar as suas

competências de escrita, utilizando exemplos

reais como é o caso por exemplo do
preenchimento de um formulário. O formador
distribui cópias de um formulário por
preencher e pede aos participantes que o leiam
com atenção. O formador começa a ler o formulário todo em voz alta e pergunta se há dúvidas.
Em seguida, pede aos participantes que comecem a preencher o formulário, relembrado que tem
mais cópias caso alguém se engane.


para

Preencher um formulário
Os participantes começam a preencher o formulário enquanto o formador vai verificando o
progresso de cada um e respondendo a dúvidas que possam ir surgindo. Se for necessário distribui
mais cópias por preencher. Quando todos
terminarem o formador pede que troquem de
Dica:
formulário com o colega do lado e que
Os participantes podem trazer alguns
verifiquem se preencheram o formulário da
formulários na próxima sessão ou dizer
mesma forma.
que tipo de formulários gostariam de
analisar.
Outros formulários
O formador explica aos participantes que
existem vários tipos de formulários e mostra
alguns exemplos. Nestes exemplos o formador
pode incluir formulários mais complexos e diz aos participantes onde podem procurar ajuda para
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o preenchimento dos mesmos. Por fim, pede aos participantes que levem os formulários para casa
e que os analisem mais detalhadamente.
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Pronúncia correta e leitura
No final os participantes devem ser capazes de:
 Pronunciar palavras e frases simples corretamente

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Exercícios de caligrafia

Exposição oral, exercícios práticos

25

Pronunciar corretamente palavras e frases
simples

Exposição oral, exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Treinar a letra manuscrita
Material didático:
O formador pede aos participantes para
 Flipchart/quadro
escreverem um frase de uma canção que
conheçam. Quando todos tiverem escrito uma
 Texto curto, jornal, embalagens de
frase, o formador recolhes todas as frases,
comida
baralha-as e torna a distribuí-las pelos
 Papel e canetas
participantes. Em seguida, pede cada
participante que leia a frase que recebeu e que
diga também o nome da canção. Se ninguém
souber o formador pede então ao participante que escreveu a frase par revelar o nome da canção.
Pronunciar corretamente palavras e frases simples
O formador entrega aos participantes embalagens de comida e pede a que leiam os rótulos ou a
instruções de preparação, um de cada vez e em voz alta. Em seguida o formador analisa os rótulos
com mais detalhe e explica o significado de alguma palavra que os participantes não conheçam.
Se existirem palavras difíceis de pronunciar o formador demonstra ao grupo a pronúncia correta
das palavras em causa. Os participantes podem ficar com a comida no final da sessão
Em seguida o formador pede aos participantes o material (que deve ser solicitado na sessão
anterior) e pede que se juntem em pares. O formador pede então que falem sobre o texto que
trouxeram e que expliquem a sua escolha. O
passo seguinte consiste na leitura dos textos e
em apontar as palavras que não entendem. O
Dica:
formador pede então a todos os participantes
O formador deve estar preparado para o
que digam as palavras que assinalaram, e
facto de algum participante não ter trazido
pergunta ao grupo se alguém conhece e sabe o
nenhum texto.
significado das palavras referidas. Se ninguém
souber o formador explica o significado das
palavras ao grupo. Outra opção consiste em utilizar artigos de jornais: o formador distribui cópias
de um jornal local e pede que escolham um texto que considerem interessante. Os participantes
juntam-se também em pares e leem os textos que escolherem, apontando as palavras
desconhecidas. Depois da leitura o formador explica o significado das palavras apontadas.
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Compreensão escrita


Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Reconto um texto simples (com palavras familiares)

Responder a perguntas sobre o texto

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Revisão das unidades anteriores

Exposição oral

30

Explicação do Exercício

Exercícios práticos

Leitura e compreensão escrita
5

Revisão, reflexão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
●
●

●
●

Material didático:
Papel e canetas
Imagens (camião de combeiros, fogo,
bombeiro,…), texto simples (panfleto)
sobre como agir em caso de emergência
com perguntas
Texto
curto
(panfleto)
sobre
queimaduras da pele com perguntas
Rótulo de um produto (por exemplo de
limpeza) com perguntas

Repetição das unidades anteriores
Os participantes já aprenderam como
escrever textos simples - o formador
conduz uma discussão com os seguintes
tópicos: eles escrevem em casa ou
precisam dessas habilidades em situações
cotidianas?
Eles
têm
algumas
dificuldades? O que eles gostariam de
aprender mais?

Leitura e compreensão escrita
Catástrofes naturais - Incêndios
O formador começa por falar com os
participantes sobre catástrofes naturais – o que é que sabem sobre as catástrofes naturais, se já
experienciaram alguma, que catástrofes conhecem, etc. Em seguida, cola no quadro uma imagem
de um carro de bombeiros e inicia um debate sobre os perigos de um incêndio e sobre como
devemos agir. O formador entrega a cada participante um texto simples e curto (ou um panfleto)
sobre como agir em caso de emergência (incêndio), e pede a todos que o leiam. A seguir ao texto
estão algumas perguntas como: o que devo fazer primeiro? Para onde devo ligar?)
O que devo fazer?
Este exercício é a continuação do exercício anterior: o que devo fazer em caso de queimadura. O
formador distribui um pequeno texto (ou panfleto) sobre os graus de queimaduras e o que deve
ser feito. Caso seja necessário podem ser utilizadas imagens para complementar os
esclarecimentos. O formador faz algumas perguntas sobre o texto (por exemplo: Como tratar
queimaduras de primeiro grau em casa?). Outra opção, consiste em distribuir frases relacionadas
com o texto e pedir aos participantes que escolham a opção correta. Por exemplo: Para pequenas
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queimaduras usar/não usar gelo. Em queimaduras de segundo grau devemos/não devemos
rebentar as bolhas.
Aprenda, use
O formador traz um produto que desperte o interesse de todos os participantes (se for possível o
formador pode trazer mais do que uma embalagem desse mesmo produto e oferecê-las aos
participantes). Pode ser por exemplo um
produto de limpeza utilizado frequentemente. A
tarefa dos participantes é ler o rótulo e as
Dica:
instruções de utilização e em seguida responder
Se possível trazer um produto que já tenha
as perguntas previamente preparadas pelo
sido mencionado previamente. durante
formador (por exemplo escolha múltipla, ou
uma unidade e deixá-lo como um presente
preenchimento de espaços)
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Formular perguntas
No final os participantes devem ser capazes de:

Ler um texto

Formular perguntas

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

15

Material de leitura

Exercícios práticos

10

Formular perguntas

Exercícios práticos

10

Verificar as perguntas

Debate

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material de leitura
O formador informa os participantes que vão

receber um convidado na próxima sessão, e

explica que convidou um funcionário do
centro de emprego local que irá responder a
todas as dúvidas sobre este tema (que tipo de
qualificações são necessárias para cada
emprego, etc.) O formador refere a importância
de se prepararem para esta visita uma vez que podem fazer as perguntas que quiserem. Para
facilitar este processo de preparação o formador distribui pelos participantes alguns folhetos sobre
os centros de empregos que expliquem as suas funções, de que forma trabalham, que tipo de
informação disponibilizam etc. o formador pede aos participantes que leiam os folhetos e que
apontem as dúvidas ou a palavras que não conhecem, e em seguida responde a questões que os
participantes queiram colocar.
Material didático:
Fotocópias
Papel e canetas

Formular perguntas - Quando todos terminarem a leitura, o formador pede que pensem em pelo
menos duas perguntas que gostariam de fazer à pessoa que vem participar na sessão seguinte. As
perguntas devem ter como base a informação que leram sobre os centros de emprego e os
participantes devem escrevê-las. Quando terminarem o formador pede que juntem em pares e
que comparem as perguntas que formularam.
Verificar as perguntas
No último passo, o formador que leiam as perguntas em voz alta para poder verificar a sua
pertinência. O formador escreve todas as perguntas, no quadro ou em folhas de papel separadas
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e dá a sua opinião, dizendo aos participantes
se considera que as perguntas são ou não
adequadas e se considera que o funcionário do
centro de emprego será capaz de dar uma
resposta. Em seguida explica aos participantes
que vai trazer novamente todas as perguntas
na sessão seguinte, para que cada um possa
colocá-las pessoalmente ao funcionário do
centro de emprego.

Dica:
O convidado pode ser escolhido de
acordo com os interesses dos
participantes. ou que tenha por exemplo
uma profissão que desperte o interesse
dos participantes. Pode ser alguém que
trabalhe na câmara municipal, um
mecânico, ou uma pessoa que trabalhe
no Zoo
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Perceção numérica (números naturais de 0 até 5)



Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Reconhecer as representações dos números naturais de 0 até 5
 Escrever os números naturais de 0 até 5
 Contar utilizando objetos concretos

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Introdução da atividade

Exposição oral

20

Preparação da sobremesa

Exercícios práticos

10

Ler receitas semelhantes

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Material didático:


Realização metodológica:

Fotocópia com a lista de
ingredientes
Ingredientes necessários para a
preparação das sobremesas
Utensílios de cozinha
Fotocópia com outras receitas

Introdução da atividade
O formador explica aos participantes os objetivos

desta sessão e faz a introdução da atividade e de
que forma a mesma vai ajudar a desenvolver as

competências matemáticas dos participantes.

Distribui as fotocópias com a lista de ingredientes
(com imagens) da sobremesa, os objetos
necessários para pesar os ingredientes e um
número que indica a quantidade de colheres de
açúcar, e dispõe numa mesa todos os ingredientes
e utensílios de cozinha necessários para confecionar a sobremesa.
Preparação da sobremesa de acordo com a receita
Depois de recolherem todos os ingredientes e utensílios necessários, o formador pede aos
participantes que comecem a preparar a sobremesa de acordo com a receita. O formador deve
ajudar no processo de contagem/pesagem dos ingredientes.
Quando os participantes terminarem, o formador distribui uma fotocópia (igual à primeira mas
com espaços em branco) e pede aos participantes que a completem.
As fotocópias estão pensadas para pessoas iletradas. No caso de haver no grupo elementos que
saibam ler e escrever o formador deve preparar os materiais adequados.
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Depois de prepararem a sobremesa os
participantes podem comê-la ou então levar
uma parte para casa. O formador pode ainda
procurar outras receitas semelhantes e lê-las
em conjunto com os participantes.
Leia receitas semelhantes O formador pode
então preparar receitas semelhantes e pedir
aos participantes para as lerem juntas

Dica:
Durante a preparação da sobremesa, o
formador pode fazer exercícios de
contagem, perguntando por exemplo:
Quantas colheres de chocolate usaram?
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Ler e escrever números naturais de 0 a 10
No final os participantes devem ser capazes de:

Ler e escrever números naturais de 0 a 10

Dizer os seus números de telefone

Objetivo:

Time (min)

Atividade/Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Exercício de compreensão

Exercícios práticos

15

Trabalho de pares

Exercícios práticos

10

Elaboração de um livro de endereços

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:

Exercício de compreensão
O formador lê em voz alta um texto, ou prepara
 Gravações
diferentes
com
antecipadamente uma gravação, com várias
números de telefone
informações que incluam números de telefone
 Fotocópia de livro de endereços
(por exemplo moradas). O formador pede aos
participantes que o ouçam com atenção, ou a
gravação, e que apontem os números que
ouvirem (número da porta, código postal,
números de telefone). Nesta fase devem ser utilizados números com apenas um algarismo. No
final o formador pede aos participantes que digam os números que ouviram.
Trabalho de pares
Em seguida o formador pede aos participantes que se juntem em pares e partilhem informação
como a sua morada ou o número de telefone. No caso de os participantes não se sentirem
confortáveis em partilhar as suas moradas, o formador pode pedir que inventem dados pessoais.
O objetivo do exercício é que pratiquem os
números.

Fazer uma agenda telefónica
O formador pede aos participantes que façam
uma agenda telefónica apontando os números
de telefone de todos os participantes.

Nome

Dica:
O formador pode preparar cartas com
números (ou utilizar um jogo de cartas
normal) e mostrá-las sempre que os
participantes precisarem de relembrar a
forma escrita de algum número.

Número de telefone
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Comparar números naturais de 0 a 99

Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:

Ordenar números naturais de 0 a 99

Utilizar os símbolos de comparação: >, =, <
Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar osÚdo
objetivos

Exposição oral

15

Comparação de números (revisão)

Exposição oral

10

Ordenar números naturais de 0 a 99

Exercícios práticos

10

Escrever exemplos concretos utilizando os símbolos >,=,<

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:

Comparação de números
Os Formadores devem repetir o que já
 Cartões com os diferentes
aprenderam sobre a comparação de números.
números naturais de 0 a 99
Exemplos concretos podem ser mostrados aos
 Cartões com sinais de limites de
participantes - imagens com mais ou menos ou
velocidade
igual quantidade de objetos. Depois de mostrar
algumas ilustrações concretas de objetos
diferentes, o treinador também pode pedir aos
participantes que comparem os números de
objetos diferentes nas imagens. O formador também pode distribuir uma linha numérica impressa
(que representa os números naturais mais importantes com zero até 99 - 0, 5, 10, 15, ...) para cada
participante para ajudá-los a comparar os números. O treinador também deve repetir como os
símbolos de relação de ordem>, =, <são aplicados.
Ordem dos números entre 0 e 99
O formador dá a cada participante um
Dica:
conjunto de cartões com números entre 0 e
Se o grupo tiver muitas mulheres ou se for
99 e com sinais de limites de velocidade.
constituído apenas por mulheres, que
Em seguida explica o exercício: quando
possam não demonstrar grande interesse
conduzimos devemos prestar atenção aos
limites de velocidade. Para não apanharmos
em comparar velocidades de carros, o
uma multa a velocidade a que circulamos
formador pode alterar a temática do
deve ser igual ou inferior ao limite
exercício.
estabelecido no sinal de velocidade. De
acordo com o sinal de limite de velocidade
mostrado, os participantes devem mostrar um cartão com um número que não seja superior ao
limite estabelecido, caso contrário serão multados!
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Este exercício pode ser realizado em pares: um dos participantes é o condutor e o outro o polícia
de trânsito. Os papéis devem ser trocados passado algum tempo.
Escrever exemplos concretos utilizando os símbolos de comparação: >,=,<
Os participantes praticam a forma escrita dos símbolos de comparação: >, =, <, e podem escrever
os exemplos do exercício anterior.
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Fazer adições de números com 2 algarismos



Objetivo:



Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Fazer adições com números naturais de 0 a 99
Fazer subtrações com números naturais de 0 a 99
 Fazer uma lista de compras com preços reais

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Exemplos de adições com números de um, dois e Exposição oral
três algarismos

15

Fazer uma lista de compras

Exercícios práticos

10

Exercícios práticos de adição

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Material didático:

Realização metodológica:



Exemplos de adições com números de um,
dois e três dígitos
O treinador deve recapitular a metodologia de
como adições e subtrações podem ser feitas
com números de um ou vários dígitos. Ele / ela
também deve ilustrar o método por um
exemplo escrito





Fotocópias para elaborar uma lista de
compras
Folhetos de supermercados
Fotocópias com listas de compras
Calculadoras

Aplicação de adições para calcular os orçamentos das famílias
O formador deve pedir aos participantes que façam uma lista dos seus rendimentos para calcular
quanto podem ganhar em um mês. Também é importante para o formador ter em consideração
que os ganhos são confidenciais, para que ele também possa dizer aos participantes para usar
números fictícios neste exercício.
Fazer uma lista de compras
Os participantes devem preparar uma lista de compras individualmente. O formador explica a
importância de se fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado.
A probabilidade de nos esquecermos de alguma coisa é menor.
Poupamos dinheiro.
Poupamos tempo.
Depois da exposição oral e de um breve debate sobre as vantagens de fazer uma lista de compras,
o formador pede aos participantes para fazerem uma lista de compras, e explica como a mesma
deve ser elaborada: os participantes escrevem os artigos que querem comprar (ou recortam
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imagens de folhetos de supermercado no caso
de não saberem ler/escrever), colocam os
preços de cada artigo e fazem a soma do valor
total dos artigos.

Dica:
Os participantes podem usar calculadoras
para confirmar os resultados das contas
que fizeram.

Exercícios práticos de adição
O formador deve preparar o material para este
exercício procurando produtos que sejam
populares na região em causa e os respetivos preços. Nesta fase devem ser utilizados apenas
números naturais com dois algarismos. Os participantes calculam o valor total dos artigos das listas
de compras.
Os participantes podem fazer compras juntos e comparar o resultado com a lista de compras
planeadas.
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Adições e subtrações de números com 3 algarismos
No final os participantes devem ser capazes de:
Objetivo:

Duração (min)

 Fazer adições com números naturais de 0 a 999
 Fazer subtrações com números naturais de 0 a 999

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Exemplos de adições com números de um, dois e três Exposição oral
algarismos

10

Aplicação prática da adição para calcular o orçamento Exercícios práticos
familiar

10

Cálculo do total de várias contas

10

Aplicação prática da subtração para calcular o Exercícios práticos
orçamento familiar

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Exercícios práticos

Debate de grupo

Realização Metodologia:
Material didático:




Folhetos impressos
Folheto impresso com faturas fictícias
Calculadora

Exemplos de adições com números de um,
dois e três dígitos
O treinador deve recapitular a metodologia
de como adições e subtrações podem ser
feitas com números de um ou vários dígitos.

Aplicação prática da adição para calcular o
orçamento familiar
O formador pede aos participantes para fazerem
uma lista dos seus rendimentos para poderem calcular quanto ganham num mês. É importante
que o formador tenha em consideração que este tipo de informação é confidencial, e pode mesmo
sugerir que sejam utilizados valores fictícios neste exercício.
Calcular o total de várias contas
O formador pede aos participantes que façam
Dica:
uma lista com as suas contas mensais. Os
O formador deve ter em mente que os
participantes podem trazer faturas reais para
rendimentos de cada participante são
praticarem com o formador a análise de todos
os elementos que compõem este tipo de
informação privada e confidencial.
documentos. Em seguida o formador pede aos
participantes que calculem o total de cada
conta.
O formador deve analisar com os participantes os elementos principais de uma fatura:
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●
●

Onde podem encontrar o valor total
Onde podem encontrar a data
Aplicação prática da subtração para calcular o orçamento familiar
O formador pede aos participantes que calculem o valor restante após o pagamento das contas.
Esta tarefa executa-se subtraindo as despesas ao valor total dos rendimentos de cada participante,
partindo do princípio que os rendimentos são superiores aos gastos. Se os gastos forem superiores
aos rendimentos, devem subtrair-se os rendimentos ao valor total das despesas, para evitar que
surjam números negativos.
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Números naturais de 3 algarismos com 0
No final os participantes devem ser capazes de:
 Ler números naturais com até 3 algarismos
 Escrever números naturais com três algarismos
 Ordenar números naturais com três algarismos

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Números naturais de três algarismos

Exposição oral, debate

25

Exercícios com números naturais de três Exercícios práticos
algarismos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
Números naturais de três algarismos
O formador explica que todos os números são

compostos por algarismos de 0 a 9. Alguns

números têm apenas um algarismo, e outros
têm dois ou mais algarismos. O formador
escreve os números de 0 a 9 no quadro e explica
o seguinte:
Existem 10 números naturais compostos apenas por um algarismo. O número menor é o 0 e o
maior é o 9.
Existem 90 números naturais compostos por dois algarismos. O número menor é o 10 e o maior é
o 99.
Existem 900 números naturais compostos por três algarismos. O número menor é o 100 e o maior
é o 999.
O formador escreve um número com três algarismos no quadro e explica a sua composição. Por
exemplo o número 354 é composto por 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Para explicar melhor
este conceito o formador utiliza três colunas, e repete o exercício com outros números, e em
seguida pede aos participantes que façam o mesmo exercício.


-

Número

Flipchart/ quadro
Papel e canetas
Exercícios

Centenas

Dezenas

Unidades

304
531
747
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899
Exercícios
1. O formador pede aos participantes que forneçam alguns exemplos práticos de números de três
dígitos tirados da sua vida quotidiana. O treinador escreve todos os números no quadro, usando
três colunas.
2. Os participantes contam as centenas, as dezenas e as outras. O treinador pode escrever um
exemplo no quadro, se necessário.
3. Os participantes formam números naturais de três dígitos diferentes, começando pelos três
dígitos indicados. Eles têm que pedir os números
do menor para o maior. Por exemplo: Deixe que
Dica:
os dígitos dados sejam 5, 6 e 8. Os seis números
Se
os
participantes
tiverem
que podem ser formados são 568, 586, 658, 685,
dificuldades, o formador pode utilizar
865 e 856.
o quadro para mostrar a solução do
exercício.
4. O formador pede aos participantes para
escrever os números entre dois dados três -digite
números naturais.
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Números decimais

Objetivo:

Duração (min)



No final os participantes devem ser capazes de:
 Compreender o significado de número decimal

Reconhecer números decimais
Utilizar números decimais na sua vida quotidiana

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Reconhecer e utilizar números decimais

Exposição oral

25

Exercícios com números decimais

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
Reconhecer e utilizar números decimais
O formador explica que os números decimais

fazem parte do sistema numérico. Um número

decimal é composto por duas partes:

● A parte inteira
● A parte decimal
Utilizando o quadro o formador dá alguns
exemplos de números decimais, e explica que as
duas partes dos números decimais estão separadas por uma vírgula: a parte inteira está à esquerda
da vírgula, e a parte decimal está à direita da vírgula. O formador escreve alguns exemplos de
números decimais no quadro utilizando duas colunas. Além disto, explica ainda que um número
decimal pode ter vários algarismos a seguir à vírgula.
Utilizando novamente o quadro o formador explica como arredondar números decimais. A regra
geral para arredondar um número é:
1, 2, 3, 4: arredonda para baixo
5, 6, 7, 8, 9: arredonda para cima


●
●





Flipchart/quadro
Papel e canetas
Notas ou dinheiro verdadeiro
Exercícios

Exercícios
Dica:
O formador dá alguns exemplos de preços e os
O formador deve insistir nos exemplos do
participantes têm que reunir a quantia correta
dia-a-dia e pedir aos participantes para
utilizando as notas ou dinheiro verdadeiro
darem, também, exemplos.
Numa fotocópia previamente preparada pelo
formador com uma sequência de números
decimais, os participantes preenchem os
espaços em branco. Por exemplo: Qual é o número que falta na sequência seguinte?
10.9,____,11.1, 11.2, 11.3.
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Numa fotocópia previamente preparada pelo formador os participantes devem ordenar de modo
crescente uma lista de números com diferentes casas decimais. Por exemplo: Coloque em ordem
crescente os seguintes números: 52.536, 52.45 e 52.5378.
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Multiplicação com números de vários algarismos
No final os participantes devem ser capazes de:
 Fazer multiplicações com números de vários algarismos

utilizando a calculadora

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Realizar multiplicações

Exposição oral, debate

25

Exercícios de multiplicação

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:





Flipchart/quadro
Papel e canetas
Calculadoras ou smartphones
Exercícios

Realizar multiplicações com números de vários
dígitos usando uma calculadora
O instrutor explica que existem alguns métodos
para multiplicar números de um, dois e vários
dígitos. Ele / ela menciona que quanto maior o
número, mais difícil é a operação. É por isso que a
maneira mais fácil, rápida e confiável de realizar

uma multiplicação é usar a calculadora.
Exercícios
O formador pede aos participantes que façam as seguintes multiplicações utilizando a calculadora:
1. No trabalho:
- Sabendo que o valor hora é de € 5.53 os participantes devem calcular:
- O salário seminal de uma pessoa que trabalhe 20 horas por semana (4 horas por dia)
- O salário mensal de um pessoa que trabalhe 20 dias por mês (4 horas por dia)
- Sabendo que o preço de um bilhete de autocarro custa €1.5 os participantes devem calcular:
- O custo semanal de 2 bilhetes por dia
- O custo mensal de 2 bilhetes por dia
- O custo anual de 2 bilhetes por dia
2. Na cozinha:
- Com base numa receita simples (80g de açúcar, 200g de farinha, 50g de manteiga) para fazer 20
bolachas, os participantes devem calcular a quantidade necessária de açúcar, farinha e manteiga
necessária para fazer:
- 50 bolachas
- 60 bolachas
- 75 bolachas
3. Natureza: (o formador escreve os problemas no quadro)

127

4.
-

Se um polvo tem 8 tentáculos, quantos tentáculos têm 9 polvos?
Se uma centopeia tem 177 pares de pernas, quantos pares de pernas têm 12 centopeias?
Casa: (o formador escreve os problemas no quadro)
Se são necessários 112 tijolos para construir uma parede, quantos tijolos são necessários para
construir 5 paredes?
Se são necessários 77 azulejos para cobrir o
Dica:
chão de uma sala, quantos azulejos são
As calculadoras utilizadas devem ser todas
necessários para cobrir o chão de 2.5 salas?
iguais para facilitar a explicação do seu
funcionamento.
Os participantes devem escrever as

respostas e discutir os resultados em
conjunto com o formador.
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Medições com fita métrica e régua




Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Reconhecer conceitos como alto/baixo e comprido/curto
Descrever um objeto em comparação a outro que é mais
curto ou comprido
 Fazer medições com fita métrica e régua

Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Explicar o objetivo desta unidade

Exposição oral, debate

25

Exercícios de medições

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:







Papel e canetas
Fitas-métricas de papel
Réguas
Exercícios
Rectangular
Fotocópias

Explicar o objetivo desta unidade
O formador mostra as fitas métricas e as
réguas aos participantes e explica a relação
entre metros, centímetros e milímetros
utilizando uma tabela com três colunas. Em
seguida, o formador mostra aos
participantes como devem apontar uma
medida utilizando uma vírgula entre os
metros e os centímetros, ou entre os
centímetros e os milímetros.

Exercícios
O formador dá a cada participante uma fita
métrica e pede que executem as seguintes tarefas:
Dica:
medir o comprimento, largura e/ou altura de
Exemplos práticos de medidas que os
objetos como mesas, cadeiras, livros, etc. Os
participantes utilizem no seu dia-a-dia
participantes devem apontar as medidas de pelo
podem ser muito úteis: por exemplo fazer
menos quatro objetos numa folha. Em seguida
um registo da altura das crianças ou medir
devem ordenar os objetos em ordem crescente.
um espaço em casa antes de comprar
Numa folha, os participantes devem desenhar
mobiliário novo.
uma linha, e medir e apontar a distância entre o
início (ponto A) e o fim (ponto B) da linha.
Numa folha os participantes devem medir o
comprimento, a largura e a diagonal de um retângulo e apontar as medidas.
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Trace uma linha de A. to .B e aponte quanto mede
A.
A.

cm

mm

.B
.B
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Aprender a utilizar uma balança (pessoal e de cozinha)



Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
 Reconhecer conceitos como leve e pesado
Descrever um objeto em comparação com outro mais leve ou
mais pesado
 Utilizar uma balança para determinar o peso de um objeto
Atividade / conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Explicar os conceitos de leve e pesado

Exposição oral debate

25

Exercícios de pesagens

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didáticos:





Flipchart/quadro
Papel e canetas
Balança de cozinha e/ou balança
pessoal
Exercícios
Diferentes objetos para pesar

Explicação dos conceitos de leve e pesado O
treinador mostra como usar a escala e, além
disso, explica a relação entre quilogramas,
decagramas e gramas e miligrama

Exercícios
O formador pede aos participantes para

pesarem alguns objetos separadamente na
balança. Um dos participantes deve dizer em voz
alta o peso registado, e os restantes participantes apontam o peso de cada objeto pesado. Quando
todos os objetos tiverem sido pesados, os participantes devem ordená-los do mais leve para o mais
pesado.
O formador pede aos participantes que pensem
em situações nas quais determinar o peso de um
Dica:
objeto é muito importante.
Com
base
num
dos
exemplos
●
●
●
●
●

apresentados, o formador pode promover
um debate sobre a importância da
pesagem.

Exemplos:
Cozinhar
Ir ao supermercado
Controlar o crescimento de um bebé
Fazer uma dieta
Andar de elevador

Objeto

Quilogramas

Decigramas

Gramas
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Excurso: Criando materiais de aprendizagem
Devido ao fato de que cada grupo é diferente e os participantes de cada grupo podem ter
diferentes níveis de competências, é quase impossível criar um manual que atenda a todas as
expectativas. Neste manual, demos exemplos de unidades de aprendizagem para os formadores
que gostariam de iniciar a educação familiar para as famílias ciganas. Os formadores podem criar
os seus próprios materiais de aprendizagem com base nas necessidades e requisitos das famílias,
na sua própria metodologia e com base nos exemplos incluídos neste kit de ferramentas. Para
tornar esse processo mais fácil para o treinador, incluímos dicas de diferentes tópicos que podem
ser usados no processo de criação de exercícios diversos, práticos e concretos para as famílias.
Sugestões para exercícios concretos e práticos que podem ser usados para diferentes tópicos:
• Cozinhando algo juntos - lendo receitas
• Lendo números de telefone
• Criando uma árvore genealógica (contando quantos tios, irmãos os membros da família têm)
• Comprando na mercearia, fazendo compras listas
• Contando quantos livros, roupas as crianças ou os pais têm
• Pagando contas, calculando a soma das diferentes faturas
• Lendo os números das ruas
• Jogando jogos de tabuleiro juntos
• Lendo os números dos ônibus
• Lendo e fazendo horários diferentes
• Lendo e escrever a data e a hora de diferentes consultas
• Medir o peso das crianças e classificá-las adequadamente
• Ler e escrever o tamanho dos sapatos das crianças
• Ler o horário das crianças
• Ajudar as crianças nos trabalhos de casa
• Planejar a rotina diária da família
• Determinar datas de comemorações diferentes e feriados
• Resumindo aniversários de membros da família
• Fazendo um inventário familiar
• Lendo o relógio
• Lendo o calendário
• Escrevendo a idade e a data de nascimento de seus filhos
• Preenchendo diferentes documentos
• Planeando uma viagem
• Lendo os sinais de limite de velocidade
• Medindo a pressão arterial
• Lendo números de identificação do carro
• Verificando a pressão dos pneus
• Fazer exercícios com o tema de construir uma casa (medindo as alturas da parede, tamanho de
janelas e portas, etc.)
• Contando e fazendo diferentes operações matemáticas com dinheiro e moedas
• Contando e escrevendo as horas de trabalho
• Calculando o preço do combustível
•Escrevendo um orçamento para uma festa de despedida no final do curso •
Fazendo uma pesquisa (quantas crianças têm olhos castanhos na minha vizinhança?)

133

O que é a Internet



Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Explicar os princípios básicos da Internet

Recordar termos técnicos essenciais

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

A vida sem Internet

Exposição oral

10

O que é a internet?

Exposição oral, exercícios práticos

10

Ligação WiFi/ dados móveis

Exposição oral, exercícios práticos

5

O que posso fazer com a Internet?

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Material didático:
●

Realização metodológica:

Computador com projetor
Flipchart/quadro
lã
tesoura

A vida sem Internet
O formador começa por explicar que a internet
●
tem uma enorme influência nas nossas vidas.
●
Refere que sem internet não só não haveria
youtube ou facebook, mas também um sem
número de coisas que hoje em dia são essenciais.
Pergunta ao grupo em que situações utilizam a internet e aguarda alguns minutos para que que os
participantes pensem nas respostas. Em seguida, mostra alguns exemplos onde hoje em dia a
internet está presente (transportes públicos, hospitais, pagamentos, ver televisão, fazer chamadas
telefónicas, …) através de um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=DpJGI_Csw-4) ou de
uma apresentação.
●

O que é a internet
O formador começa então a explicar como funciona a internet - também o melhor será com a
visualização. Para isso, o formador pedirá aos participantes que se levantem e se espalhem na sala.
Ele / ela então pega uma bola de lã e começa com uma pessoa. Ele / ela lhe dá o novelo de lã. O
participante deve realizar uma parte e deve entregar o novelo a outra pessoa - mas não
diretamente ao seu vizinho. O participante quem pega a lã agora, faz o mesmo - segura o fio e
passa o resto. Isso é feito até que todos tenham o pacote de lã duas ou três vezes e agora estão
segurando vários fios. Depois, o formador explica que a internet parece
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algo semelhante - apenas conecta computadores e dispositivos técnicos. Para ilustrar que a
internet não falha tão facilmente, o formador corta as conexões individuais - mesmo assim, todos
continuam a fazer parte da rede. Então o novelo de lã será guardado e o percurso continua.
O que posso fazer com a Internet
O Formador pede aos participantes para
formarem grupos de dois ou três elementos e
que pensem em coisas que gostam de fazer e
para as quais a internet seja necessária – tais
como enviar um email, fazer chamadas áudio,
jogos online, filmes online, enviar mensagens,
vendas online, procurar emprego, etc.
Aguarda alguns minutos e em seguida aponta as
respostas no quadro.

Dica:
Os exemplos apresentados devem ter
alguma ligação com a realidade dos
participantes – por exemplo a utilização
da internet para além fronteiras pode não
ser relevante para a maioria das pessoas.
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Pesquisa online
No final os participantes devem ser capazes de:

Procurar informação online

Fazer pesquisas por comando de voz

Objetivo

Duração (min)

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Verdadeiro ou falso?

Exercícios práticos

5

Conceitos básicos da pesquisa online

Exposição oral

5

Praticar

Exercícios práticos

5

Pesquisa por comando de voz

Exposição oral

5

Praticar

Exercícios práticos

10

Verdadeiro ou falso?

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:




Fotocópias
com
(Verdadeiro ou falso)
Smartphones
Fotocópias

Verdadeiro ou falso
O formador entrega a cada participante uma
frases
fotocópia com uma lista de frases e uma
caneta. Em seguida pede aos participantes que
assinalem cada frase com um V (verdadeiro) ou
F (falso) de acordo com as suas opiniões, e
explica que as soluções serão apresentadas no
final da sessão.

Conceitos básicos da pesquisa online
O formador explica que existem diferentes formas de pesquisa e vários motores de busca. É
possível fazer uma pesquisa utilizando frases completas, expressões ou palavras.
Experimentar:
O formador dá aos participantes algum tempo para fazerem algumas pesquisas. Se se aperceber
que os participantes não sabem o que pesquisar, nem o que fazer, deve intervir e dar algumas
ideias.
Pesquisa por comando de voz
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O formador explica que o Google consegue reconhecer as nossas vozes e que é possível fazer
pesquisas com comandos de voz, e mostrar aos participantes como adaptar as configurações para
fazer a pesquisa na língua desejada,
Experimentar:
O formador dá algum tempo para os
participantes testarem a função de pesquisa por
comando de voz. Se se aperceber que os
participantes não sabem o que pesquisar, nem o
que fazer, deve intervir e dar algumas ideias.

Dica:
Na fase em que os participantes estão a
fazer pesquisas, o formador deve manter-se atento e perceber se a sua intervenção
é ou não necessária.
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Comunicação e Ferramentas de Messenger


Objetivo

Duração(min)

No final os participantes devem ser capazes de:
Reconhecer diferentes ferramentas de comunicação

Utilizar uma ferramenta de comunicação

Fazer chamadas através de uma ferramenta de
comunicação

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Informação sobre o WhatsApp

Exposição oral, vídeo

20

Experimentar o WhatsApp

Exercício práticos

5

Aplicações semelhantes

Exposição oral

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

on
Realização metodológica:
Informação sobre o WhatsApp
O formador mostra aos participantes um
Material didático:
tutorial sobre o WhatsApp. A maioria dos
 Smartphones
tutoriais disponíveis são engraçados e de fácil
 Computador e projector
compreensão. Estes vídeos são criados para que
os utilizadores possam seguir passo a passo o
que vai aparecendo no vídeo, e o formador
deve estar atento e verificar se o ritmo é o
adequado e parar o vídeo caso seja necessário. Se
não for possível encontrar um tutorial na língua desejada, o formador deve então explicar, fazer o
download, instalar e utilizar o WhatsApp. Estão também disponíveis tutoriais escritos em várias
línguas. Quando o download e a instalação estiverem completos, o formador deve avançar para o
próximo passo.
Experimentar o WhatsApp
O formador pede aos participantes para acederem aos seus contactos e verificarem com quem
podem comunicar através do WhatsApp. Em seguida, pede que iniciem uma conversação com um
dos contactos, e mostra aos participantes (através do seu próprio smartphone ou do computador)
como enviar ficheiros de áudio, imagens e como utilizar emojis. Depois da explicação o formador
dá algum tempo aos participantes para poderem testar a aplicação. Mostra, ainda, aos
participantes como criar um grupo no WhatsApp e ajuda a criar um grupo com todos os
participantes. Quando o formador achar que todos os participantes são capazes de enviar
mensagens, ficheiros de áudio, imagens e criar grupos, começa então a explicar como utilizar o
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WhatsApp para fazer chamadas. Depois da explicação dá algum tempo aos participantes para
testarem também esta funcionalidade.
Aplicativos semelhantes
Especialmente o Facebook Messenger, mas
também o Skype ou Viber deve ser mencionado
aqui. O instrutor mostra aos participantes as
ferramentas do messenger mais importantes no
seu telefone ou na tela novamente e, em
seguida, permite que o grupo decida qual
Messenger deseja examinar mais de perto na
próxima unidade.

Dica:
O formador deve prestar atenção para não
dar acidentalmente o seu número de
telefone pessoal aos participantes.

139

Aplicações grátis
No final os participantes devem ser capazes de:
 Descarregar aplicações
 Procurar aplicações
 Utilizar uma aplicação específica

Objetivo

Duração (min)

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Descarregar aplicações

Exercícios práticos

20

Experimentar a aplicação

Exercícios práticos

5

Aplicações semelhantes

Exposição oral

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo
Realização metodológica:

Descarregar uma aplicação
O formador escolhe uma aplicação para
 Smartphones
mostrar aos participantes. Pode ser por
exemplo, uma aplicação que permita
comprar/vender coisas (tipo OLX). O
formador pede aos participantes para
procurarem a aplicação na loja de aplicações e
para a descarregarem nos seus smartphones. Em seguida, explica quais os dados a que a aplicação
tem acesso e explica o que significa dar permissão a uma aplicação para aceder aos contactos,
localização, etc.
Material didático:

Experimentar a aplicação
O formador deve orientar os participantes durante
o processo de registo. Em algumas aplicações
deste género não é necessário efetuar um registo
para comprar, mas para vender é quase sempre
obrigatório. Neste sentido, o formador deve
perguntar aos participantes se querem comprar ou
vender coisas, e se quiserem vender exemplifica os
procedimentos necessários. Para fazer um registo,
será necessário um endereço de email, que os
participantes já deverão ter criado noutra sessão.
Em seguida, separa os participantes em grupos
pequenos e dá diferentes tarefas a cada grupo (por
exemplo: Qual é o livro mais barato no vosso

Dica:
Especialmente com a venda / compra de
aplicativos, há muitos aplicativos
diferentes disponíveis em diferentes
idiomas. O instrutor fornece ao grupo
informações sobre outros aplicativos
com recursos iguais ou semelhantes,
fornecendo aos participantes uma lista
com nomes de aplicativos e uma breve
explicação.
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distrito/zona?; Quantos apartamentos para arrendar encontram pelo valor mensal de 300€ no
vosso distrito/zona?) e estabelece um limite temporal de cerca de 15 minutos para esta tarefa.
Passado este tempo, o formador pergunta os resultados das pesquisas a cada grupo e verifica se
os mesmos coincidem.

141

Como utilizar o Multibanco
Objetivo:


Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
 Utilizar o Multibanco
Relembrar as instruções de segurança na utilização do
Multibanco

Atividade / Conteúdo

Método

5

Acolhimento e explicação dos objetivos

Exposição oral

10

Encontrar um Multibanco

Exposição oral, debate

10

Explicar o funcionamento dos terminais Multibanco Exposição oral, debate

5

Verificar o saldo bancário

Exercícios práticos

5

Instruções de segurança

Exposição oral, debate

5

Levantar dinheiro

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:

Explicação do ATM. Ao chegar ao ATM, o instrutor
 Fotocópia com as instruções de
explica e demonstra como o ATM funciona passo a
utilização e segurança
passo. Ele / ela deve explicar onde inserir o cartão,
 Cartão para fazer testes no
onde inserir o código, quais botões precisam ser
multibanco
pressionados, quais perguntas devem ser
esperadas. (Você quer um recibo? Você quer fazer
outra transação? Tem certeza de que deseja retirar
100 €?) E para quais são os outros dois slots (slot de dinheiro e slot de recebimento). O Formador
deve mostrar aos participantes como verificar os ativos e como sacar dinheiro usando o cartão de
treinamento de sua empresa. Depois, o treinador distribui o folheto com a explicação passo a
passo.

●
●
●
●
●
●

Instruções de segurança
O formador deve começar por explicar que cada cartão de débito, vulgarmente chamado de cartão
multibanco, está associado a uma conta e tem um código PIN diferente. Em seguida, explica as
precauções que devem ser tomadas quando utilizamos o Multibanco (caixa automático).
Não revelar o código a ninguém
Nunca escrever o código no cartão
Cuidado ao inserir o PIN do cartão para que outros não o vejam
Tentar encobrir o monitor com o corpo
Retirar o dinheiro e o cartão rapidamente
Não esquecer o dinheiro nem o cartão
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A melhor forma de fazer com que os
participantes interiorizem estas instruções é
verificar na prática o comportamento de cada
um ao levantar dinheiro, e sugerir algumas
alterações de comportamento caso seja
necessário.

Dica:
Verificar antecipadamente o movimento
do ATM mais próximo e planear a saída
para uma hora mais calma, uma vez que o
mesmo irá ficar ocupado durante cerca de
uma hora.

Levantar dinheiro
Cada participante deve levantar dinheiro sob a
observação do formador e alterar comportamentos que sejam considerados perigosos. Os
participantes podem utilizar a fotocópia que receberam com as instruções de utilização e
segurança se for necessário.
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O que é um ficheiro?
No final os participantes devem ser capazes de:
 Saber o que é um ficheiro
 Criar uma pasta
 Utilizar uma pen USB ou um cartão de memória

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Ficheiro e pasta

Exercícios práticos

5

Diferenças entre um ficheiro e uma pasta

Exposição oral

5

Dispositivos de armazenamento de dados

Exposição oral

15

Exercícios

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
Ficheiro e pasta
O formador espalha pelo chão várias imagens de

flores (uma imagem por página, e pede aos

participantes que retirem uma imagem. Quando

todos tiverem retirado uma imagem e dito o nome

da flor, o formador coloca 3 caixas com diferentes

etiquetas coloridas no chão e pede aos participantes
para colocarem a imagem que retiraram na caixa
correspondente. Em seguida, o formador mostra
como proceder da mesma forma no computador.
Mostra então aos participantes um conjunto de imagens de flores previamente guardadas nos
desktops, e pede a cada participante que escolha uma imagem e que a guarde com nome da flor que
representa. O formador mostra como se altera ao nome de um ficheiro. Quando todos tiverem
terminado, o formador cria então 3 pastas no seu desktop (vermelho, amarelo e azul) e começa por
arrastar a sua imagem para a pasta correta. Em seguida pede aos participantes para fazerem o mesmo.


Pen USB
Cartões de memória
Computadores
Computador com projetor
Imagensde flores (impressas)
3 caixas com as seguintes etiquetas:
vermelho, amarelo e azul

Dispositivos de armazenamento de dados
O formador explica que os dispositivos de armazenamento de dados como pens USB ou cartões de
memória (utilizados na maioria dos smartphones) são como o disco rígido de um computador. Podem
armazenar qualquer tipo de ficheiro em pastas como as que foram exemplificadas no passo anterior.
Para utilizar uma pen USB, a mesma deve ser inserida na entrada USB do computador. A instalação é
automática e demora apenas alguns segundos. Após a sua utilização e para remover a pen USB em
segurança a mesma deve ser “ejetada” antes de ser retirada da entrada USB.
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Experimente
Cada participante recebe um pen drive USB e um cartão de memória do instrutor. Nas unidades flash
USB existem documentos diferentes com extensões diferentes. O instrutor solicita aos participantes
que movam os arquivos da unidade flash USB para o PC primeiro e, em seguida, abram os documentos
com o programa correspondente. Ele / ela então lhes dá algum tempo para fazer isso e verifica
regularmente os participantes. Quando todos
terminam, ele pede que os participantes criem
algumas pastas na área de trabalho e movam os
Dica:
arquivos nas pastas. Ele / ela então pede aos
Se o grupo tiver ritmos muito diferentes o
participantes para deletar um dos arquivos. Quando
formador deve dar algum tempo extra aos
terminarem, ele pede que eles excluam as pastas. Em
participantes que precisarem e sugerir
seguida, ele / ela diz para mover as pastas com os
outras atividades aos que entretanto
arquivos para o cartão de memória
terminarem a tarefa.
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Como utilizar os Documentos do Google – primeira unidade
No final os participantes devem ser capazes de:

Criar um documento Google
 Inserir texto no documento Google
 Alterar o tamanho do texto e o tipo de letra

Selecionar texto

Objetivo:

Duração (min)

Atividade/ Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

5

Como utilizar os Documentos do Google

Exposição oral e visual

10

Pequenas tarefas

Exercícios práticos

5

Imagens e configuração

Exercícios práticos

15

Fazer um convite

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:

●
●
●

Como utilizar os Documentos do Google
O formador mostra aos participantes as seguintes
 Computadores
tarefas:
 Computador com projetor
●
Criar um documento
 Ligação à Internet
●
Dar o nome do seu animal preferido ao
documento
●
Encontrar informação sobre esse animal em
Wikipedia.com e copiar essas informações para o ficheiro
Editar o tamanho de letra, a cor do texto e adicionar uma imagem
Partilhar o documento com outras duas pessoas na sala
Analisar os documentos que recebeu e adicionar informação em falta utilizando uma cor diferente
Pequenas tarefas
O formador distribui pequenas tarefas aos participantes (apostila). Ele / ela então lhes dá dez minutos
para começar a trabalhar com o google.docs. Nesse período ele anda de pessoa para pessoa e está lá
para responder a perguntas, se necessário.
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Imagens e configuração
O formador mostra aos participantes um convite para uma festa de aniversário que criou utilizando os
Documentos do Google. Este convite deve ter pelo menos uma imagem, texto de cores diferentes e
vários tipos de letra. O formador seleciona então o texto, “desfaz” a formatação e apaga a imagem,
ficando apenas com um documento com texto simples.
Fazer um convite
O formador começa então a formatar novamente o
documento, selecionando partes do texto, e
alterando cores e tipos de letra. No final insere
novamente a imagem. Durante este processo, utiliza
o projetor, e vai explicando aos participantes cada
passo. De seguida, pede aos participantes para
criarem o seu próprio convite – para um aniversário,
casamento, ou outro evento, e indica aos
participantes um banco de imagens de utilização livre
( https://pixabay.com).

Dica:
Pergunte ao grupo a qual festa eles
podem se relacionar (por exemplo,
aniversário, casamento, páscoa). Os
convites podem ser criados a partir de
duas ou três pessoas desde o início,
permitindo
que
os participantes
aprendam uns com os outros.
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Como escrever um CV (curriculum vitae)
Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
 Fazer um currículo com base no modelo Europass CV
 Enviar o currículo em anexo num email
Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

Introdução: O que é um CV e a sua importância

Exposição oral

25

Começar a trabalhar no Europass CV

Exercícios práticos

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Material didático:





Realização metodológica:

O que é um CV e qual é a sua importância
O formador explica que a sigla CV significa
curriculum vitae e que um currículo é basicamente
uma lista de todas as coisas que já fizemos na
nossa vida académica e profissional, e que possam
ser interessantes na ótica de um potencial
empregador. Inclui detalhes sobre a vida
académica e profissional e também sobre outras competências (línguas estrangeiras, carta de
condução, etc.). O CV é importante quando nos candidatamos a um emprego porque o potencial
empregador tem uma visão geral sobre as nossas características e competências. Muitos
empregadores selecionam os candidatos que querem entrevistar com base nos seus CVs. O
formador explica aos participantes que devem atualizar o seu currículo regularmente para que o
mesmo esteja sempre pronto quando pretendem procurar ou mudar de emprego. Em seguida, o
formador refere que existem regras gerais que devem ser cumpridas quando elaboramos um
currículo e entrega aos participantes uma
fotocópia com as regras mais relevantes (por
Dica:
exemplo: adaptar o CV a cada emprego a que se
O formador deve ter alguma sensibilidade
candidata; verificar sempre a existência de erros
no que diz respeito à informação pessoal:
ortográficos e gramaticais; imprimir sempre o
alguns participantes podem praticamente
currículo em folhas brancas; etc.)
não ter frequentado a escola ou não
terem experiência profissional, e
Fazer um currículo com base no modelo Europass
sentirem-se envergonhados devido a este
CV
facto.
O formador descreve as diferentes partes que
constituem o Europass CV e mostra aos
participantes como devem preencher cada
secção. O formador começa por inserir os dados pessoais e pede aos participantes para fazerem o
mesmo. Depois dos dados pessoais, o formador avança para as competências e educação,
Computadores
Computador com projetor
Ligação à Internet
Fotocópia com regras para elaborar
um CV
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deixando a parte referente à experiência profissional para cada participante completar
posteriormente numa sessão individual com o formador, pois este será à partida o campo que vai
suscitar mais dúvidas entre os participantes. Passados mais ou menos 15 minutos, o formador
pede aos participantes que guardem o ficheiro para continuarem a trabalhar no seu currículo na
próxima sessão. Se não for possível guardar os ficheiros nos computadores, cada participante deve
enviar o seu ficheiro por e-mail ao formador.
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Como utilizar o E-mail
No final os participantes devem ser capazes de:

Criar uma conta de e-mail

Enviar um e-mail

Receber e-mails

Anexar documentos a um e-mail

Objetivo:

Duração (min)

Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

10

O que é um e-mail

Exposição oral

10

Criar uma conta de e-mail

Exercícios práticos

15

Enviar / receber e-mails

Exercícios práticos

5

Para que serve o e-mail

Exposição oral

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:
O que é um e-mail
O treinador explica que o e-mail (correio
eletrônico) é uma maneira de enviar e
receber mensagens pela Internet. É
semelhante ao correio tradicional, mas
também
tem
algumas
diferenças
importantes. Para receber e-mails, você
precisará de uma conta de e-mail com um endereço de e-mail. Além disso, se você quiser enviar
e-mails para outras pessoas, precisará obter seus endereços de e-mail. É importante aprender a
escrever os endereços de e-mail corretamente, pois, se você não os digitar corretamente, seus emails não serão entregues ou poderão ser entregues à pessoa errada. Os endereços de e-mail são
sempre gravados em um formato padrão que inclui um nome de usuário, o símbolo @ (at) e o
domínio do provedor de email. O nome de usuário é o nome que você escolhe para se identificar.
Por exemplo. testuser101@gmail.com testuser101 é o nome de usuário, gmail.com é o provedor.
Ele / ela explica que você não tem que usar um programa de e-mail especial, tudo que você precisa
usar é um navegador.





Computadores
Computador com projetor
Ligação à Internet
Papel e canetas

Criar uma conta de e-mail
O formador escolhe um servidor de e-mail gratuito, por exemplo o gmail. Uma vez que o registo é
um pouco complicado, o formador utiliza o projetor para que os participantes acompanhem o
processo passo a passo nos seus próprios computadores.
Quando chegar a altura de escolher um nome de utilizador para a nova conta de e-mail, o formador
deve aguardar algum tempo uma vez que alguns nomes podem já estar a ser utilizados. O formador
explica que é importante que os participantes não se esqueçam nem do nome de utilizador nem
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da palavra passe porque vão precisar desta informação de cada vez que quiserem consultar a sua
conta de e-mail, e refere que podem apontar e guardar esta informação num local seguro se assim
o preferirem. Quando todos tiverem criado uma conta de e-mail, o formador pede que todos lhe
enviem um email para que possa guardar os novos endereços de email de cada um.
Enviar / receber e-mails
O formador escreve seu endereço de e-mail na tela e pede aos participantes que o anotem. Em
seguida, ele / ela, novamente na tela, mostra como enviar e-mails e pede aos participantes que
sigam seus passos e enviem um e-mail para ele. Ele / ela mostra o e-mail com todos os endereços
na tela grande e pede aos participantes que escrevam os endereços dos outros. Quando todos têm
os endereços do outro, ele / ela concede tempo para escrever e-mails entre si e responder a emails. O treinador irá andar pela sala e ajudar os participantes se tiverem dúvidas ou precisarem
de conselhos. Quando ele / ela tem certeza de que todos sabem como enviar e receber e-mails,
ele explica como anexar arquivos a um e-mail
fazendo o upload de um documento do seu
computador para o seu e-mail. O formador pede
Dica:
aos participantes para experimentarem por si
O formador deve criar uma conta de e-mail
próprios, porque pode ser importante para eles
específica para utilizar durante o curso e
quando estão, por exemplo, a enviar pedidos de
não dar o seu email pessoal aos
emprego e precisam de anexar o seu currículo.
participantes.
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Internet: Conteúdos legais e ilegais

Objetivo:

Duração (min)

No final os participantes devem ser capazes de:
 Fazer uma lista dos conteúdos ilícitos/ilegais
 Saber o que fazer no caso de encontrar conteúdo ilegal na
Internet
 Explicar as consequências de ver/descarregar conteúdo ilegal

Explicar o conceito de direitos de autor
Atividade / Conteúdo

Método

5

Cumprimentar e explicar os objetivos

Exposição oral

25

Conteúdos ilegais

Exposição oral, debate

10

Denunciar conteúdos ilegais

Exposição oral, debate

5

Direitos de autor

Debate, Exposição oral

5

Reflexão, revisão e breve avaliação

Debate de grupo

Realização metodológica:
Material didático:

Conteúdo ilegal
O formador começa por explicar a importância de
 Flipchart/quadro
saber reconhecer conteúdo ilegal. Em seguida
 Cartões com exemplos de
distribui alguns cartões com diferentes exemplos
conteúdo legal e ilegal
de conteúdos e pede aos participantes que
 Fita-cola
decidam se o conteúdo descrito é legal ou ilegal.
Os participantes devem colar os cartões no
quadro, que deverá ter sido previamente dividido
em duas secções: conteúdo legal e conteúdo ilegal. Durante este processo poderá ser necessário
explicar alguns conceitos aos participantes. Em seguida o formador deve iniciar um debate com os
participantes sobre as razões que os levaram a considerar determinado conteúdo como sendo
legal/ilegal e trocar algum cartão que não esteja na secção correta. Nestes casos, o formador deve
ter cuidado para não provocar uma situação humilhante, e explicar detalhadamente porque é que
determinado conteúdo é ilegal. Poderá também ser uma boa ideia informar os participantes que
alguns conteúdos podem ser considerados ilegais nuns países e noutros não. Por exemplo na
Áustria é proibido ver imagens de suásticas, e em outros países esse facto não constitui um
problema.

Copyright - Direitos de Autor
Em uma primeira etapa, o formador deve perguntar aos participantes se eles sabem o que significa
copyright (Direitos de Autor) e incentivá-los a tentar explicá-lo. O instrutor deve então recapitular
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a explicação em suas próprias palavras e
acrescentar mais algumas informações. Ele / ela
diz que, os direitos de autor significa que o
criador de, por exemplo, fotos, vídeos,
literatura, textos, música, arte e muito mais,
possui este conteúdo e ninguém tem permissão
para usá-lo para seus próprios fins. Essa
propriedade é chamada de copyright e se
origina automaticamente sem qualquer
registro.

Dica:
Para obter mais informações sobre
conteúdos ilegais deve consultar-se a
organização governamental respetiva de
cada país.
https://www.europol.europa.eu/reporta-crime/report-illegal-content-on-theinternet
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www.project-bera.eu

