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Este documento é copyright dos parceiros de: 
Fit for 4.0: a formar formadores e professores para o paradigma 4.0 
(Projeto n °. 2019-1-IT01-KA202-007766). 
É lançado sob uma licença Creative Commons Attribution - Compartilhamento pela mesma categoria internacional 4.0. 
É livre para: 
- Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato. 
- Remisturar: remisturar, transformar e construir sobre o material para qualquer propósito, mesmo comercialmente. O licenciante não 
pode revogar essas liberdades, desde que o licenciado siga os termos da licença. 
 
Sob os seguintes termos: 
- Atribuição – o licenciado deve dar o crédito apropriado, fornecer um link para a licença e indicar se alterações foram feitas. Pode 
fazer isso de qualquer maneira razoável, mas não de qualquer forma que sugira que o licenciante o endossa ou o seu uso. 
- Compartilhe da mesma forma - Se o licenciado remisturar, transformar ou desenvolver o material, deverá distribuir as suas 
contribuições sob a mesma licença do original.
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Abreviações 

CEFR Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

DG EAC Direcção-Geral da Educação, Audiovisuais e Cultura 

DG EMPL Direcção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

DigComp Quadro de Competências Digitais para cidadãos 

e-CF Quadro europeu de competências digitais 

ECVET  Sistema europeu de créditos para educação e formação vocacional 

EQAVET Garantia de qualidade europeia na educação e formação profissional 

EntreComp Estrutura de Competências do Empreendedorismo 

EQF Quadro Europeu de Qualificações 

ESCO Classificação europeia multilingue de aptidões, competências, qualificações e ocupações 

UE União Europeia 

GDPR Regulamento geral de proteção de dados 

HVET Ensino Superior Vocacional e de Formação 

I4.0 Indústria 4.0 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

IoT Internet of Things 

DPI Direitos de propriedade intelectual  

IR4 Quarta Revolução Industrial 

TI Tecnologia da Informação  

KSA, Conhecimento, habilidades, atitudes 

MOOC Massive Online Open Course 

Recursos Educacionais Abertos de REA 

PBL Aprendizagem baseada em projetos 

VET Educação e Formação vocacional.
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Prefácio 
“Fit for 4.0: training trainers and teachers for the 4.0 paradigm” é um projeto cofinanciado pela 
Comissão Europeia no âmbito do Programa Erasmus +. O seu objetivo é apoiar professores e 
formadores na transição para o novo paradigma de aprendizagem exigido pela transformação digital 
e a quarta revolução industrial. 

Indústria 4.0, revolução digital, fábricas inteligentes, interligação global - essas são as palavras-chave 
que descrevem os desenvolvimentos atuais do mundo do trabalho. A formação profissional pode 
tornar-se “a primeira escolha” para viver esta transformação, mas atualmente apenas alguns centros 
de formação na Europa podem explorar o equipamento necessário e, ainda mais importante, os 
professores e formadores não estão cientes da dimensão de tais mudanças, ou podem explorar as 
ferramentas necessárias (conceituais e metodológicas em primeiro lugar, em vez das tecnológicas). 
Alguns deles tendem a concentrar-se no ensino em vez de se concentrarem na aprendizagem; alguns 
não estão totalmente cientes das ferramentas on-line existentes para aprender, ensinar, avaliar; alguns 
não interagem tanto quanto poderiam, pensando que têm know-how para “defender”; alguns precisam 
de uma imagem mais clara da natureza, implicações e real significado do paradigma 4.0, que não é 
apenas “Indústria” 4.0 e tecnologia, mas também envolve toda a sociedade. 

 
Para tornar o EFP (Educação e Formação Profissional) sustentável, é relevante atualizar os seus 
tempos e ferramentas, favorecendo a colaboração entre professores / formadores, formandos, 
promotores de formação, empresas, órgãos sociais, autoridades locais. 

O Fit for 4.0 pretende responder a este desafio, descrevendo um conjunto de competências úteis aos 
professores de Educação e Formação Profissional (EFP), e desenvolver e testar um conjunto de 
módulos de formação adequados ao “4.0”, em estreita cooperação com as empresas. 

O Fit for 4.0 é realizado por um forte consórcio de 10 parceiros em 8 Estados-Membros da UE: Itália, 
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Suécia, Reino Unido, representando uma 
combinação competente e qualificada de excelentes participantes europeus de VET, no espírito de 
proporcionar uma verdadeira “parceria estratégica”. 

Este documento descreve o segundo output do projeto, apresentando um conjunto de perguntas para 
autoavaliação sobre a prontidão de professores e instrutores para 4.0. Na simplificação das 
competências distintivas identificadas para professores e formadores “4.0 ready” (ver “Conjunto de 
competências visadas pelo programa de formação de formadores”, disponível no site do projeto em 
www.fitfor4-0.eu), um conjunto de 24 questões gerais foram elaboradas, cobrindo os domínios 
didático, estratégico e de competência pessoal dos formadores. 

Pode ter-se acesso ao questionário gratuitamente e on-line no site do projeto. Por ser uma ferramenta 
de autoavaliação, tem como objetivo apoiar professores e formadores e convidá-los a refletir sobre as 
suas competências, atitudes e hábitos de formação, com vista à sua melhoria. A conclusão do teste 
não resulta numa pontuação. Em outras palavras, não há respostas corretas ou erradas, mas 
simplesmente escolhas que refletem o método de trabalho e as preferências de uma pessoa, e uma 
oportunidade de repensá-las, se necessário.  
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1. O projeto Fit for 4.0 
 

Justificativa. 
 

O projeto segue um caminho de desenvolvimento de três etapas. 

A Etapa 1, com base em estudos existentes e experiências diretas recolhidas de professores nos países 
parceiros sobre as mudanças trazidas pela Indústria 4.0, visa: 

• Descrever e evidenciar as competências necessárias aos formadores, com especial referência para 
os setores mecânico / mecatrónico / automotivo, tendo em vista as competências em TIC como motor 
do “mundo 4.0”. O foco está principalmente nas habilidades transversais / sociais, além das 
profissionais que os professores já possuem ou podem desenvolver mais facilmente. 

• Fornecimento de uma ferramenta on-line, permitindo que os instrutores avaliem a sua prontidão 
para lidar e incorporar tópicos 4.0 no seu trabalho diário. 

 

A Etapa 2 projeta e testa um programa de formação de formadores, estruturado em Unidades de 
Formação com base nos resultados de aprendizagem, com um uso generalizado e “inteligente” de 
ferramentas de TI. O programa será desenvolvido em cooperação com parceiros associados da 
indústria local, especialmente quanto aos objetivos de aprendizagem, e incluirá, por exemplo: 

• o paradigma 4.0: o cenário subjacente à cadeia de criação de valor de bens e serviços, num ambiente 
globalmente interligado; 
• tecnologias chave facilitadoras para 4.0: oportunidades, implicações, didática; 
• como projetar “experiências de aprendizagem 4.0”: planeamento, design instrucional; 
• 4.0 como um tópico multidisciplinar: como incorporar 4.0 em todas as disciplinas, como fazer com 
que os formadores cooperem; 
• co-design com empresas: como melhorar a cooperação entre professores, formadores, empresas; 
• avaliação conjunta da aprendizagem por formadores e empresas, incluindo avaliação da 
aprendizagem informal e não formal; 
• como manter-se atualizado com a evolução do 4.0. 
 
Todos os tópicos serão transmitidos num Massive Online Open Course (MOOC), incluindo 

exercícios, videoss, questionários e material de pesquisa. 

A Etapa 3 visa garantir a integração e o impacto dos resultados nos territórios parceiros. Os 

formadores no grupo de amostra explorarão os resultados nas suas atividades diárias, revendo / 

definindo parte de / programas completos com base nas aprendizagens. Formadores e formandos nos 

territórios parceiros participarão num concurso amigável, competindo para oferecer as melhores 
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práticas. A eficácia será avaliada junto dos parceiros associados e os resultados recolhidos nas 

diretrizes, incluindo também histórias que descrevem casos emergentes do concurso. 

Objetivos. 
Os objetivos do projeto são: 

- descrever um “mínimo” de competências, nomeadamente didácticas e transversais, necessárias aos 
docentes / formadores, em particular aos envolvidos no Ensino Superior e Formação Profissional 
(HVET), no que diz respeito à transição 4.0; 

- desenvolver uma ferramenta de autoavaliação de competências, permitindo aos professores / 
formadores de EFP avaliar a sua preparação para o mundo 4.0 e a transformação digital; 

- desenvolver e testar, em forte cooperação com empresas, um conjunto de recursos para formadores, 
um programa de formação entregue como um MOOC (Massive Online Open Course), completo com 
exemplos de material de formação, métodos de avaliação de aprendizagem, ferramentas inovadoras 
de formação e aprendizagem; 

- explorar o MOOC para formar um grupo de amostra de formadores, que irão conduzir a sua 
aprendizagem através da concepção conjunta de módulos / programas de formação neste novo 
conceito 4.0, em conjunto com as empresas; 

- disponibilizar tais produtos a todos, mesmo além da parceria, por meio de uma base de conhecimento 
de Recursos Educacionais Abertos (REA) de acesso gratuito na mesma plataforma on-line utilizada 
pelo grupo amostra; 

- identificar um conjunto de recomendações / sugestões de políticas aos decisores locais, nacionais e 
europeus, para a atualização futura das competências dos professores e formadores. 

 

Para garantir a concretização, o projeto concentra-se nos setores mecânico, mecatrónico e automotivo, 
onde são necessárias competências digitais avançadas, a revolução digital já começou e existe uma 
experiência significativa para a empresa. 

O programa de formação de formadores visa principalmente melhorar as competências de ensino, 
utilizando métodos e ferramentas inovadoras, integrando o paradigma 4.0 no trabalho diário. É por 
isso que se refere a tópicos como a compreensão do sentido e do impacto do paradigma 4.0 no estudo 
e no trabalho, ou como desenvolver e conduzir experiências de aprendizagem interdisciplinares 4.0 
com colegas e empresas, como fazer uso de métodos de formação que espelham processos 
operacionais no local de trabalho, como avaliar competências na era digital, e assim por diante. 

Este programa de formação de formadores é prático e ao mesmo tempo “intrinsecamente digital”, 
construído com os mesmos instrumentos que oferece, ou seja, por equipas transnacionais compostas 
por formadores e especialistas de empresas, recorrendo a plataformas cooperativas online. 

Os formadores que participam no programa irão aprender ao visitar empresas, discutindo ideias com 
colegas (mesmo à distância), explorando técnicas de Design Thinking e Design Instrucional, trocando 
pontos de vista com especialistas e profissionais, fazendo-o de forma “real”. 
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Os principais resultados esperados são: 

- professores e formadores de EFP mais qualificados; 

- melhoria da qualidade da aprendizagem, consequentemente melhor empregabilidade dos alunos e 
atratividade do EFP; 

- cooperação reforçada e estável entre fornecedores de formação, professores / formadores e 
empresas; 

- disponibilidade de ferramentas sustentáveis, transferíveis para outros setores económicos e outros 
países europeus. 

A Figura 1 sintetiza o conceito e o modelo do projeto. 
 

 

Figura 1 - O modelo Fit for 4.0 

Legenda: 

1-Identified needs: necessidades identificadas 

2-Sources: fontes 
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3-National reports: relatórios nacionais 

4-Policies: políticas 

5-Reccomendations: recomendações 

6-Questionaire: questionário 

7-Models, critical issues and improvements detections: Modelos, problemas críticos e melhorias 
detetadas. 

8-Answers collection/ perceived needs: recolha de respostas/ necessidades percebidas/identificadas 

9- Set of competences: conjunto de competências 

10-Self assessement tool-ferramenta de autoavaliação 

11-Microcredentials MOOC`S 

12-Other resources: outros recursos 

13-Applications in the teaching activities: aplicações no ensino 

14-covid experience: experiência covid 
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2. Ferramenta de autoavaliação. 

2.1. Metodologia 

Objetivos e alcance. 
Para professores de disciplinas técnicas, a Indústria 4.0 está estritamente ligada à tecnologia. Outros 
professores costumam mostrar um conhecimento bastante geral / genérico. No entanto, 4.0 é bastante 
transversal entre as disciplinas ensinadas, seja em cursos de EFP iniciais, em ES técnico ou em 
programas de EFP de pós-graduação. Nem a implementação do 4.0 requer o domínio apenas de 
assuntos de tecnologia: a análise de dados, por exemplo, o conhecimento matemático, como o 
relatório de dados, não pode deixar de lado a alfabetização básica e as habilidades de comunicação, 
tanto sintéticas quanto analíticas. Mais, ser formador num ambiente 4.0 implica habilidades como: 

- usar ferramentas (e não apenas equipamentos) para colaboração online nas diferentes fases de 
desenvolvimento de um caminho / projeto de formação, por ex. técnicas de design instrucional; 

- explorar métodos de aprendizagem indutivos em vez de dedutivos; 

- estruturar um programa ou módulo de formação que delegue integralmente às empresas a 
responsabilidade de parte da aprendizagem esperada; 

- avaliar a aprendizagem ocorrida em contextos diferentes do escolar; 

-e assim por diante… 

 

Esta ferramenta destina-se a permitir que os professores de EFP avaliem o seu próprio nível de 
competência sobre o “mundo” 4.0, ou seja, medir de alguma forma a sua prontidão para cooperar 
num ambiente de formação e aprendizagem 4.0. 

Consiste numa ferramenta online de autoavaliação, que dá aos professores e formadores a 
oportunidade de refletir sobre: 

-conhecimento prévio; 

- conhecimento dos aspectos tecnológicos; 

- compreensão das implicações na organização / impacto no ambiente de trabalho; 

- conhecimento / domínio de ferramentas de concepção, gestão, avaliação da aprendizagem numa 
perspectiva 4.0; 

- inclinação para mudar; 

- capacidade de interagir num ambiente multi-tasting. 

A ferramenta é baseada num conjunto de 9 competências não tecnológicas, referênciadas na figura 2. 

Professores e formadores interagem e trabalham num contexto tecnológico / digital de sustentação, 
com um objetivo didático, vivenciando a aprendizagem ao longo da vida e o próprio desenvolvimento 
pessoal, com uma visão global de melhoria contínua estratégica: por isso, atribuímos as suas 
competências a um destes três domínios. Os domínios são independentes de nível (ou nível cruzado), 
pois definem campos de especialização, em vez de avaliar até que ponto uma competência é 
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dominada. Os limites dos domínios sobrepõem-se e requerem adaptação em contextos diferentes: 
caso uma competência possa referir-se a mais, nós iremos colocá-la onde melhor se ajusta. 

Para cada competência, a ferramenta faz uma série de perguntas, seguindo a metodologia descrita no 
próximo parágrafo. 

 

O objetivo desta ferramenta não é “avaliar” competências e dar notas aos professores. 

Em vez disso, é uma oportunidade de (re) pensar o mindset, nas atitudes, nas práticas e nos 
comportamentos diários, confrontando-os com os desafios e oportunidades definidos pela Indústria 
4.0: trabalho em equipa avançado, atuação num ambiente de múltiplos participantes, interação 
presencial e à distância, fazendo uso de ferramentas digitais de comunicação / ensino / aprendizagem, 
familiarizando-se com as mudanças rápidas, a necessidade de compartilhar experiências e 
conhecimentos próprios e de adotar estratégias e ferramentas de terceiros, etc. 

 

Figura 2 - As oito competências investigadas 

Portanto, a autoavaliação é a palavra-chave. Os entrevistados não estão a “realizar um teste”. Em 
vez disso, “olham-se ao espelho” e têm a oportunidade de parar e refletir. 

Não existe uma resposta certa ou errada, nenhum prémio ou culpa: apenas uma oportunidade de 
refletir sobre os  seus próprios hábitos e considerar se eles podem melhorar para o benefício dos 
estagiários. Poderíamos dizer que o objetivo do teste não é avaliar as habilidades em relação a um 
determinado nível de desempenho / conhecimento, mas sim avaliá-las em relação à percepção de 
alguém. Em outras palavras, o teste é orientado para o diagnóstico e não para o controle. 

No âmbito do projeto, esta ferramenta vem com uma extensão dupla: 

a. para ser usado como um teste preliminar por professores / formadores a fazer o MOOC 

b. para fornecer feedback final após a conclusão do MOOC 

Contexto de sustentação tecnológica / digital 

   Título   

 

do
m

in
ío

 

Didática 

D.1. –  Projetar experiências de aprendizagem com uma abordagem 4.0  

D.2. –Implementar experiências de aprendizagem com uma 
abordagem 4.0 

 

D.3. –  Avaliar as experiências de aprendizagem com uma abordagem 
4.0 

 

D.4. –  Interagir em ambientes de aprendizagem orientados para 4.0  

Pessoal 
P.1. – Manter-se atualizado  

P.2. – Informação e gestão dos conhecimentos  

Estratégico 
S.1. – Melhoramento do processo   

S.2. – Inovar  
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As perguntas serão as mesmas em ambos os casos. Comparar as respostas de alguém antes e depois 
da formação serve como uma ferramenta adicional para refletir sobre o desenvolvimento pessoal. 
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Sobre as perguntas. 
 

Espera-se que a prova seja apelativa para professores e formadores, ou seja, incentivá-los a explorar 
o MOOC. Para isso, os parceiros decidiram mantê-lo não muito pesado e não muito longo. Ao mesmo 
tempo, para ser útil, o teste não poderia ser muito simples e curto. 

Assim, é composto ao todo por 24 questões, três para cada competência mostrada na figura 2. 

Requer cerca de 15-20 minutos para ser concluído. 

As perguntas são de múltipla resposta e única escolha. Elas geralmente dirigem-se aos entrevistados 
na primeira pessoa, incentivando-os a fazer referência à experiência pessoal enquanto respondem. 
Frequentemente, pedem aos entrevistados que completem uma frase escolhendo a conclusão mais 
adequada entre as opções, ou fazem uma declaração, pedindo aos entrevistados que expressem (até 
que ponto) concordam ou discordam. Cada pergunta oferece 4/5 respostas opcionais e cada opção é 
formulada para tornar todas as opções igualmente “justas”, para evitar a armadilha de sugerir 
implicitamente que uma escolha poderia ser “a certa” ou “a melhor”. 

Em alguns casos, as opções seguem um tipo de hierarquia, por exemplo, do mínimo ao máximo 
envolvimento pessoal numa situação ou contexto, mas nenhum julgamento ou preferência é feito 
entre as diferentes opções. 

Mais, muitas perguntas tendem a fazer com que os entrevistados se posicionem num determinado 
ponto entre diferentes pontos, como: 

 

- o meu comportamento é guiado pelas minhas decisões ou por fatores externos? 

- prefiro trabalhar sozinho ou em equipa? 

- sou mais conservador ou inovador? 

- tenho mais probabilidade de receber ou compartilhar? 

- Posso organizar-me sozinho ou preciso de ajuda externa ou formação? 

 

Mais uma vez, em vários casos as opções oferecidas vão desde “ser capaz de desempenhar” a “ser 
capaz de apoiar os outros no desempenho”, com vista a fazer com que os inquiridos reflictam sobre 
os seus papéis e atitudes como professores. 
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Sobre o feedback 
Em linha com a estratégia de autoavaliação, os utilizadores não obtêm pontuação numérica, nem nota. 
Não há aprovação ou reprovação. Ou melhor, cabe aos inquiridos decidir por conta própria se eles se 
sentem satisfeitos com as suas respostas. 

No entanto, existe algum feedback. É geral, nesta fase (ver Capítulo 3. Para desenvolvimentos 
futuros), principalmente re-apresentando aos entrevistados as suas respostas, para haver um 
reconhecimento e fornecer recomendações sobre as partes do MOOC que podem ser de ajuda para 
mais aprendizagem e melhoria nas diferentes competências. 

 

Sobre a entrega. 
 

O teste é e sempre será gratuito para todos. 

No momento, os utilizadores podem faze-lo em inglês através do site do projeto em www.fitfor4-0.eu.  

Neste momento a plataforma de entrega é um questionário simples on-line.  

Conforme descrito no Capítulo 3, assim que a plataforma do MOOC for lançada, o teste será movido, e 

integrado na mesma, sendo disponibilizado em todos os idiomas dos parceiros: italiano, dinamarquês, 

holandês, finlandês, alemão, português, sueco.
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2.2. O conjunto de perguntas 
 

Competência D.1 

Projetar experiências de aprendizagem com uma abordagem 4.0 

n. Texto  Respostas possíveis 

D1.1 Eu sei o que é a Indústria 4.0, as suas tecnologias 

facilitadoras e as suas implicações não tecnológicas no 

trabalho. 

 

❑ Não 

❑ Não, e eu gostaria de saber mais sobre isso 

❑ Sim, de um ponto de vista geral 

❑ Sim, com referência especial a algumas partes dele 

❑ Sim, e eu seria capaz de o explicar a outros 

D1.2 Eu adoto uma abordagem multilateral ao projetar os meus 

cursos e ao preparar as minhas aulas, começando pelas 

necessidades dos alunos e envolvendo colegas, 

representantes do mercado de trabalho, etc. 

 

❑ Não 

❑ Prefiro contar com a minha experiência anterior 

❑ Sim, ao traçar uma perspectiva geral 

❑ Sim, regularmente 

D1.3 Quando eu planeio o dar um/a curso / aula pela primeira vez, 

eu considero: 

 

 

❑ Tópicos primeiro, depois métodos e ferramentas, tempo, 

indicadores, avaliação 

❑ Métodos e ferramentas primeiro, depois tópicos, resultados de 

aprendizagem, tempo, indicadores, avaliação 
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❑ Resultados de aprendizagem primeiro, depois indicadores, tópicos, 

métodos e ferramentas, avaliação 

❑ Resultados da aprendizagem primeiro, depois avaliação, métodos e 

ferramentas, tópicos, indicadores. 
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Competência  D.2 

Implementar experiências de aprendizagem com uma abordagem 4.0 

n. Texto   Respostas Possíveis 

D2.1  

Quando ensino, sou capaz de me referir ao mundo do 

trabalho 

 

❑ Normalmente não preciso disso 

❑ Devo preparar-me primeiro 

❑  Gostaria de me envolver mais com o mundo do trabalho 

❑ Sim, dou exemplos / tarefas referentes a situações reais de trabalho 

❑ Sim, baseio os meus cursos / aulas em tópicos / problemas 

levantados por empresas 

D2.2 Sou capaz de implementar atividades de aprendizagem como 

aprendizagem baseada em problemas, trabalho de projeto, 

prova de conceito, conceito de fábrica de aprendizagem, 

experiências do mundo real, etc. 

 

 

❑ Não, o nosso equipamento não está atualizado 

❑ Não, eu preciso de formação para isso 

❑ Sim, com alguma ajuda externa 

❑ Sim, sou independente ao usá-los 

❑ Sim, e posso ajudar outras pessoas 

D2.3 Eu faço uso regular de ferramentas de aprendizagem digitais 

(por exemplo, videoconferência, ambientes de  
❑ Não, não vale a pena em relação à disciplina que ensino. 

❑ Não, preciso de formação 

❑ Sim, com alguma ajuda externa 

❑ Sim, sou independente ao usá-los 
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aprendizagem, ferramentas de colaboração, ferramentas de 

interação à distância, recolha de feedback, etc.). 
❑ Sim, posso ajudar outros 
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Competência D.3 

Acesse as experiências de aprendizagem com uma abordagem 4.0 

n. Texto Respostas Possíveis 

D3.1 Como explicita e compartilha metas, processos e métodos de 

avaliação? 

 

❑ Não os declaro 

❑ Prefiro não torná-los explícitos e fazer com que os alunos se 

confrontem com desafios imprevistos 

❑ Atribuo pontos a cada pergunta nos testes que entrego 

❑ Declaro-os no programa do curso 

❑ Apresento e discuto a minha estratégia de avaliação com os alunos 

no início do curso 

 

D3.2 Há mais alguém envolvido na realização de avaliações nos 

seus cursos, além de si? 
❑ Ninguém 

❑ Alguns colegas 

❑ Representantes do Mercado de Trabalho 

❑ Alunos enquanto colegas 

D3.3 Alguma vez já avaliou a adequação das suas estratégias e 

ferramentas de avaliação em relação ao alcance dos 

resultados de aprendizagem? 

 

❑ Não acho que seja necessário. 

❑ Nunca pensei nisso 

❑ Sim, uma vez por ano ao rever o programa 

❑ Sim, regularmente 
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Competência D.4 

Interaja em ambientes de aprendizagem orientados para 4.0 

n. Texto Possíveis Respostas 

D4.1 Qual dos seguintes o descreve melhor? ❑ Eu estabelço o definir estratégias / soluções ou para executar tarefas 

❑ Estou ansioso para descobrir uma estratégia e, em seguida, discuti-la 

com outras pessoas 

❑ Não encontro soluções facilmente, prefiro tê-las integradas numa 

equipa 

❑ Estou pronto para colocar em ação estratégias definidas por outros 

D4.2 Ao discutir os resultados de aprendizagem para um 

programa de aprendizagem ... 

 

❑ Acho que o critério orientador deve ser o currículo nacional 

❑ Acho que os professores devem definir os resultados da aprendizagem 

e, em seguida, adaptá-los considerando as necessidades expressas pelos 

representantes do mercado de trabalho 

❑ Acho que as empresas devem expressar as suas necessidades e os 

professores devem definir os resultados de aprendizagem de acordo com 

os mesmos. 

❑ Acho que os resultados da aprendizagem devem ser acordados entre 

todas as partes interessadas envolvidas 

D4.3 Ao trabalhar num ambiente com várias partes interessadas 

(intervenientes) ou numa equipa multidisciplinar ... 
❑ Costumo ouvir muito 

❑ Aprendo muito com os outros 
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 ❑ Acredito que nos ajudamos mutuamente a crescer. 

❑ Acredito que conseguimos alcançar objetivos em comum mais 

rápido. 
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Competência P.1 

Mantenha-se atualizado 

n. Texto Respostas Possíveis 

P1.1 Faz e segue um plano formal para desenvolver 

continuamente as suas habilidades/competências e 

manter-se atualizado? 

 

❑ Não 

❑ Sim, de vez em quando. 

❑ Sim, regularmente. 

❑ Sim, faço anualmente uma revisão do trabalho com o gerente. 

❑ Faço-o frequentemente, mas nem sempre o sigo. 

❑ Faço-o, revejo-o e sigo-o regularemente. 

P1.2 Avalia a sua preparação? ❑ Não há necessidade disso 

❑ Não formalmente, vem naturalmente na minha vida profissional: 

alunos, colegas e o meu chefe avaliam-me todos os dias. 

❑ Sim, de vez em quando penso nas minhas realizações e nos meus 

objetivos futuros 

❑ Sim: Eu defino objetivos e autoavalio-me em relação aos mesmos 

regularmente 

P1.3 Considera que está atualizado relativamente às 

informações sobre a Indústria 4.0? 

 

 

      

 ❑ Não, mas sei onde posso encontrar as informações relevantes para 

fazer isso 

❑ Não, mas tenho algum conhecimento geral 
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❑ Sim, eu sei onde procurar e encontrar as informações de que preciso e 

faço isso regularmente 

❑ Sim, e sinto que poderia apoiar os outros a manterem-se atualizados 
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Competência P.2 

Gestão da informação e conhecimento 

n. Texto Respostas possíveis 

P2.1 A confiabilidade das informações é fundamental na 

aprendizagem e no local de trabalho. Qual das opções a 

seguir se aplica melhor a si? 

❑ Eu confio no meu bom senso para decidir sobre a confiabilidade de 

uma informação 

❑ Eu selecionei uma série de fontes que considero confiáveis: Eu confio 

nas informações que aí advêm. 

❑ Eu verifico regularmente as informações relevantes nas fontes oficiais 

❑ Eu aplico regularmente a verificação de fatos sobre informações 

relevantes 

P2.2 Os professores geralmente procuram materiais de 

aprendizagem novos e apelativos. Qual das seguintes 

opções se adequa mais a si? 

      

❑ O material que desenvolvo é de alguma forma o resultado do meu 

know-how e mostra as minhas competências: normalmente prefiro 

não partilhá-lo com outras pessoas 

❑ Eu geralmente sinto-me mais confortável em manter o material que 

desenvolvo apenas para mim e para os meus alunos, pelo menos 

temporariamente. 

❑ Geralmente fico feliz em desenvolver recursos abertos, 

disponibilizando-os gratuitamente (por exemplo, em plataformas de 

aprendizagem, mídias sociais, etc.) 

❑ Geralmente sinto-me feliz em compartilhar com os colegas o material 

que desenvolvo, com vistas ao aprimoramento mútuo 
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P2.3 A indústria 4.0 requer pensamento crítico. Como se 

autoavalia sobre o incentivo ao pensamento crítico dos 

seus alunos? 

 

❑ Eu não abordo o pensamento crítico diretamente 

❑ Eu planeio sessões específicas sobre o pensamento crítico 

❑ Dou trabalhos/tarefas  que requerem pensamento crítico 

❑ Eu regularmente incluo técnicas de pensamento crítico e oportunidades 

ao planear os meus cursos 
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Competência S.1 

Melhoria de processos 

n. Text Possible answers 

S1.1 Por favor, considere as metodologias de gestão de 

processos, estritamente relacionadas ao 4.0 (e.g. Agile, 

XPM, Scrum, lean, etc.).  

❑ Não as conheço 

❑ Conheço, mas não as aplico. 

❑ Consigo aplicá-las com alguma ajuda. 

❑ Conheço-as e aplico-as. 

❑ Conheço-as, aplico-as e posso ajudar outras pessoas. 

S1.2 A melhoria do processo requer uma revisão regular. Por 

favor, considere a relevância das avaliações no seu 

trabalho. 

 

❑ Eu revejo o meu trabalho quando exigido pela minha organização 

❑ Eu revejo o meu trabalho quando exigido por eventos inesperados 

❑ Eu revejo o meu trabalho regularmente 

❑ Eu revejo o meu trabalho regularmente, mais ainda quando é 

necessário por razões plausíveis e convicentes. 

S1.3 As revisões devem levar a melhorias. Por favor, considere 

a relevância de comunicar as conclusões das revisões. 

 

❑ Eu geralmente não relato nem compartilho as conclusões das revisões 

❑ Eu relato e compartilho as conclusões das revisões ocasionalmente 

❑ Eu relato regularmente e compartilho as conclusões das revisões 
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Competência S.2 

Inovar. 

n. Texto Respostas Posssíveis 

S2.1 Nomalmente costumo dedicar algum tempo à exploração 

de ideias e tendências inovadoras, com vista a um ensino 

e a uma aprendizagem mais criativos. 

 

❑ Eu discordo 

❑ Eu discordo mais do que concordo 

❑ Eu concordo mais do que discordo 

❑ Eu concordo 

S2.2 Eu sugiro e testo novas abordagens, métodos e 

ferramentas no meu trabalho, quando vejo uma 

oportunidade de inovar. 

❑ Eu discordo 

❑ Eu discordo mais do que concordo 

❑ Eu concordo mais do que discordo 

❑ Eu concordo 

S2.3 Eu incentivo sempre um pensamento amplo entre os 

alunos, usando técnicas e abordagens pró-ativas. 

 

❑ Eu discordo 

❑ Eu discordo mais do que concordo 

❑ Eu concordo mais do que discordo 

❑ Eu concordo 
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3. Próximos passos. 
 

Conforme descrito no Capítulo 1, os parceiros do projeto irão agora traduzir a ferramenta nas suas 
línguas nacionais. Quando o MOOC de formação de formador estiver num estágio de 
desenvolvimento adequado, cada parceiro escolherá uma amostra de 2/3 formadores que farão o teste 
de autoavaliação de entrada e, posteriormente, melhorarão a sua compreensão de tópicos específicos 
graças ao MOOC. Por fim, o mesmo grupo fará o teste uma segunda vez após participar do MOOC. 

Os parceiros irão monitorizar este processo e um grupo especial numa rede social (ou na plataforma 
de aprendizagem) que permitirá que os participantes troquem informações, comentários e 
experiências. 

Os parceiros discutem também a possibilidade de enriquecer esta ferramenta com mais uma série de 
questões, uma espécie de 2º nível (nível superior). Mesmo que não previsto no quadro original, uma 
opção poderia ser desenvolvida - por exemplo - conjuntos de 8/10 questões por competência, mais 
específicas, mais aprofundadas, para permitir que professores e formadores avaliem ainda melhor a 
sua preparação. 

 



 

 

  



 

 

Parceiros 
 

I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI)  

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
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