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Prefácio 
“Fit for 4.0: training trainers and teacher for the 4.0 paradigma” 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 pela quarta revolução industrial. 

Indústria 4.0, revolução digital, fábricas inteligentes, interconexão global – essas são as 

palavras-chave que descrevem os atuais desenvolvimentos 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 os equipamentos 

necessários e, ainda mais importante, professores e formadores não estão conscientes da 

dimensão de tais mudanças, ou podem explorar as ferramentas necessárias (conceituais e 

metodológicas primeiro, em vez de tecnológicas). Alguns deles tendem a se concentrar no 

ensino e não no aprendizado; alguns não estão totalmente cientes das ferramentas on-line 

existentes para aprender, ensinar e avaliar; alguns não interagem entre si tanto quanto 

poderiam, achando que têm know-how para “defender”; alguns precisam de uma imagem mais 

clara da natureza, implicações e significado real do paradigma 4.0, que não é apenas 

“Indústria” 4.0 e tecnologia, mas também envolve toda a sociedade. 

Para tornar o EFP sustentável, é relevante atualizar os seus tempos e ferramentas, 

favorecendo a colaboração entre professores/formadores, alunos, entidades formadoras, 

empresas, setores sociais, autoridades locais. 

O Fit for 4.0 pretende assumir este desafio, descrevendo um conjunto de competências úteis 

aos professores do Ensino e Formação Profissional (VET), e desenvolvendo e testando 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 mistura competente e qualificada de excelentes jogadores europeus de EFP, no espírito 

de proporcionar uma verdadeira “parceria estratégica”. 

Este documento descreve o terceiro output do projeto, apresentando um conjunto de 7 

unidades de formação, com base nas competências distintivas identificadas para professores 

e formadores “4.0-ready” (ver “Conjunto de competências visadas pelo programa train-the-

trainer”, disponível em website do projeto em www.fitfor4-0.eu ). Como diz o título deste 

documento, as competências que constituem o output de aprendizagem deste percurso não 

são tecnológicas, mas abrangem os domínios didático, estratégico e pessoal, com vista a dotar 

professores e formadores de uma melhor sensibilização, ferramentas úteis e maior 

capacidade de conceção , entregar e avaliar as oportunidades de aprendizagem que oferecem 

aos alunos. 

Este documento também pode ser acessado gratuitamente on-line no site do projeto. 

 

http://www.fitfor4-0.eu/
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1. O projeto Fit for 4.0 
 

Justificativa 
O projeto segue um caminho de desenvolvimento de três etapas. 

O Passo 1 , baseado em estudos existentes e experiências diretas coletadas de professores nos 

Países parceiros sobre as mudanças trazidas pela Indústria 4.0, visa: 

 descrevendo e destacando as competências necessárias aos formadores, com especial 

referência aos setores mecânico/mecatrónico/automóvel, tendo em vista as 

competências TIC como motor do “mundo 4.0”. O foco é maioritariamente nas 

cross/soft skills, para além das profissionais que os professores já possuem ou podem 

desenvolver mais facilmente. 

 Fornecer uma ferramenta on-line, permitindo que os treinadores autoavaliem sua 

prontidão para lidar e incorporar tópicos 4.0 em seu trabalho diário. 

A Etapa 2 concebe e testa um programa de formação de formadores, estruturado em Unidades 

de Formação com base em resultados de aprendizagem, com uma utilização pervasiva e 

“inteligente” de ferramentas informáticas. 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; 

 principais tecnologias facilitadoras para 4.0: chances, implicações, didática; 

 como projetar “experiências de aprendizagem 4.0”: planejamento, design instrucional; 

 4.0 como tema multidisciplinar: como incorporar o 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 se manter atualizado com a evolução do 4.0. 

Todos os tópicos serão transmitidos em um Massive Online Open Course (MOOC), incluindo 

exercícios, videoclipes, questionários e material de pesquisa. 

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

instrutores do grupo de amostra explorarão os resultados em suas atividades diárias, 

revisando/definindo parte de/programas completos com base nas lições aprendidas. 

Formadores e formandos em territórios parceiros irão participar num concurso amigável, 

competindo para apresentar as melhores práticas. A eficácia será avaliada em conjunto com 

os parceiros associados e os resultados coletados em diretrizes, incluindo também histórias 

descrevendo casos emergentes do concurso. 
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Objetivos 

Os objetivos do projeto são: 

- a descrição de um “mínimo” de competências, nomeadamente didácticas e 

transversais, necessárias aos professores/formadores, em especial aos envolvidos no 

Ensino e Formação Profissional Superior (EHVE), no que se refere à transição 4.0; 

- desenvolver uma ferramenta de autoavaliação de competências, permitindo aos 

professores/formadores de EFP medir a sua preparação para o mundo 4.0 e a 

transformação digital; 

- desenvolver e testar, em estreita cooperação com as empresas, um pacote de recursos 

para formadores, um programa de formação ministrado sob a forma de MOOC 

(Massive Online Open Course), completo com exemplos de material de formação, 

métodos de avaliação da aprendizagem, ferramentas inovadoras de formação e 

aprendizagem; 

- explorar esse MOOC para formar um grupo de amostra de formadores, que irão pilotar 

a sua aprendizagem co-desenhando módulos/programas de formação neste novo 

conceito 4.0, juntamente com as empresas; 

- disponibilizar tais produtos a todos, mesmo fora da parceria, por meio de uma base de 

conhecimento de Recursos Educacionais Abertos (REA) de livre acesso na mesma 

plataforma on-line utilizada pelo grupo amostral; 

- identificação de um conjunto de recomendações/sugestões de políticas aos decisores 

locais, nacionais e europeus, para futura atualização das competências de professores 

e formadores. 

Para garantir a concretude, o projeto se concentra nos setores mecânico, mecatrônico e 

automotivo, onde são necessárias competências digitais avançadas, a revolução digital já foi 

iniciada e uma experiência significativa da empresa está em vigor. 

O programa train-the-trainer visa sobretudo melhorar as competências para o ensino, 

utilizando métodos e ferramentas inovadoras, incorporando o paradigma 4.0 no trabalho do 

dia-a-dia. Por isso, aborda temas como entender o sentido e o impacto do paradigma 4.0 no 

estudo e no trabalho, ou como desenvolver e realizar experiências de aprendizagem 

interdisciplinar 4.0 junto com colegas e empresas, como fazer uso de métodos de treinamento 

que espelham processos operacionais em o 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, fazendo uso de 

plataformas cooperativas on-line. 

Os formadores que frequentarem o programa aprenderão visitando empresas, discutindo 

com colegas (mesmo à distância), explorando técnicas de Design Thinking e Design 

Instrucional, trocando opiniões com especialistas e profissionais e jogando "a sério". 
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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 entidades formadoras, professores/formadores 

e empresas; 

- disponibilidade de ferramentas sustentáveis, transferíveis para outros setores 

econômicos e outros países europeus. 

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

 

 

Figura 1 – O modelo Fit for 4.0 
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2. O percurso de formação 

2.1. O processo de desenvolvimento 
As atividades realizadas tiveram como objetivo definir e caracterizar as Unidades de 

Formação (UT) do percurso de formação de professores e formadores, a implementar num 

MOOC nas fases subsequentes do projeto. Nesta fase, o conteúdo e o material de treinamento 

não foram um problema. Em vez disso, o foco estava nos resultados da aprendizagem. 

Os parceiros partiram do conjunto de 8 competências não tecnológicas identificadas e 

descritas em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes (KSA) nas fases anteriores do 

projeto. Estão enumerados na figura 2. De facto, professores e formadores interagem e 

trabalham num contexto tecnológico/digital de suporte, com uma finalidade didáctica , 

vivenciando a aprendizagem ao longo da vida e o próprio desenvolvimento pessoal , numa 

perspectiva global de melhoria contínua estratégica : é por isso , atribuímos as suas 

competências a um destes três domínios. Os domínios são independentes de nível (ou entre 

níveis), pois definem campos de especialização, em vez de medir até que ponto uma 

competência é dominada. Os limites dos domínios se sobrepõem e requerem adaptação em 

diferentes contextos: caso uma competência possa se referir a mais deles, nós a alocamos ao 

que melhor se ajusta. 

 

Figura 2 – As oito competências investigadas 

 

Contexto de sustentação tecnológico/digital 

 

   título  

 

d
om

ín
io

 

Didático 

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 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. – Gestão da Informação e do Conhecimento  

Estratégico 
S.1. - Melhoria de processos  

S.2. – Inovando  
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Com vista a desenhar um percurso de aprendizagem para professores e formadores, os 

parceiros começaram por “traduzir” o conjunto global de KSA abrangido pelas 8 competências 

da figura 2. em objetivos de aprendizagem: que incluíam agrupar, reformular, sintetizar. 

Os resultados da aprendizagem foram então “agrupados”, com base na proximidade lógica e 

na eficácia e eficiência esperadas da aprendizagem. Foram verificadas as lacunas e 

sobreposições entre os resultados de aprendizagem, para definir o núcleo final de um 

conjunto de unidades de formação. Cada unidade recebeu um título e um número de 

sequência. A “primeira” UT da sequência foi numerada como “0”, pois serve de introdução para 

todas as outras unidades. Mais, o número sequencial proposto segue uma ordem lógica no 

processo de aprendizagem, mas deve ser considerado apenas como uma referência, pois não 

há obrigatoriedade de pegar as unidades seguidas, conforme melhor explicado no parágrafo 

2.2. 

A Tabela 1 mostra o conjunto de unidades de treinamento. 

 

n. título 

TU0 Introdução e desenvolvimento de sua própria experiência 

TU1 Meu campo em relação ao 4.0 

TU2 Projetando ambientes de aprendizagem e experiências de aprendizagem com uma 
abordagem 4.0 

TU3 Implementando experiências de aprendizado com uma abordagem 4.0 

TU4 Avaliando experiências de aprendizagem com uma abordagem 4.0 

TU5 Inovando: ideias para ensinar e aprender 

TU6 Treinamento para colocação de trabalho e interação com as partes interessadas 

Tabela 1: o conjunto de Unidades de Treinamento 

 

Além disso, a tabela 2 reúne a Figura 2 e a Tabela 1, mostrando como as UTs cobrem o conjunto 

inicial de competências. 

 

TU 
Competências abrangidas 

D.1 D.2 D.3 D.4 P.1 P.2 S.1 S.2 

TU0 – Introdução e desenvolvimento de sua própria 
experiência 

        

TU1 - Meu campo em relação ao 4.0         

TU2 - Projetando ambientes de aprendizagem…         

TU3 - Implementando experiências de aprendizagem…         

TU4 - Avaliando experiências de aprendizagem...         

TU5 - Inovando: ideias para ensinar e aprender         

TU6 - Treinamento para colocação profissional e 
interação… 

        

Quadro 2: competências abrangidas pelas Unidades de Formação 
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É bastante evidente que cada TU cobre mais de uma competência, e que cada competência é 
coberta por mais TUs. Essa redundância é natural, pois alguns TUs cobrem uma parte da KSA 
para uma determinada competência, e outros TUs podem cobrir outras partes da KSA 
vinculadas à mesma competência. A redundância também é intencional, sempre que uma 
mesma KSA precisou ser tratada sob diferentes pontos de vista, ou ser relembrada e 
aprofundada. 

Depois de definir o número, títulos e resultados de aprendizagem para os TUs, os parceiros 
concordaram com uma estrutura para sua descrição, uma série de campos explicativos (ver 
próximo parágrafo). Cada unidade foi então alocada a um grupo de parceiros (um responsável 
pela descrição final da UT e os demais cooperantes), que a desenvolveram seguindo um 
modelo comum. 

A versão preliminar de cada TU foi então revisada por outros parceiros além dos 
desenvolvedores, seguindo esta sequência: 

 autoavaliação pelos autores da TU 
 revisão por pares por 2 parceiros, com base nas mesmas perguntas da autoavaliação 
 encontro on-line entre autores e revisores 
 com base no feedback da revisão por pares, possíveis ajustes em TUs individuais 
 validação da produção por todos os parceiros. 

A versão final dos TUs é apresentada no parágrafo 2.3. 

O papel de cada parceiro no processo de desenvolvimento e revisão está no Apêndice 1. 

 

2.2. A estrutura das Unidades de Treinamento 
Cada Unidade de Formação é caracterizada por um conjunto de atributos que claramente a 

identificam, descrevem e destacam os aspetos relevantes na sua entrega. A escolha destes atributos 

foi feita com base em duas necessidades, que se traduziram em dois objetivos para os parceiros: 

1. a nível da formação : dar a professores e formadores uma indicação clara das finalidades de 

cada Unidade de Formação, ou seja, os resultados que podem ser alcançados após a passagem 

da unidade, e um conjunto de orientações (relativamente a conteúdos, métodos e ferramentas) 

úteis para contribuir para a melhor implementação possível da unidade; 

2. em termos de transferibilidade : favorecer quer o reconhecimento das competências 

adquiridas/melhoradas com a implementação das unidades, quer a adaptação a outros 

países/contextos. 

Aos objectivos acima referidos juntou-se uma escolha: a não exaustividade das indicações fornecidas 

por cada Unidade de Formação. Todas as informações sobre conteúdo, métodos de treinamento 

recomendados, suporte ao instrutor e aluno, duração, etc., devem ser entendidas como sugestões, em 

vez de instruções e, em muitos casos, foram intencionalmente deixadas em geral. Basicamente, o 

critério norteador aqui foi fornecer as informações necessárias e suficientes para o desenho e 

implementação das UTs, uma vez definidos detalhadamente os objetivos de aprendizagem. Em outras 

palavras, esse é um modelo de implementação possível, e não o modelo. 
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A partir dos fatores acima, foi criada a estrutura das TUs. Cada Unidade de Treinamento é, portanto, 

caracterizada por: 

Número 

Este é um número progressivo dado aos TUs, apenas para referência na lista de caminhos. 

Título 

Este é o nome da TU, que a identifica claramente para fins práticos. 

Pequena descrição 

Estas são algumas frases para permitir que os alunos entendam rapidamente sobre o que é a TU. 

Links com outras Unidades de Treinamento 

Estes identificam a “posição” da UT dentro de um possível percurso de formação completo e a sua 

relação com outras partes do programa mais amplo. Vale lembrar, no entanto, que cada TU é projetada 

para ser autoconsistente e pode ser realizada independentemente do restante do caminho, 

dependendo das necessidades do aluno. 

Resultados de aprendizagem 

O que o aluno deve demonstrar ter adquirido, para “Aprovar” a UT (e as atividades que deve ser capaz 

de realizar no trabalho). 

Contente 

Esta é a descrição dos assuntos tratados na TU. 

Métodos e ferramentas de entrega sugeridos 

Esta é uma descrição sintética dos métodos de entrega de TU recomendados (palestra, laboratório, 

estágio, ensino à distância, autotreinamento, etc.). Esta descrição é um esboço e não contém muitos 

detalhes, permitindo que o professor adote uma ampla gama de métodos e ferramentas, dependendo 

dos alunos e do contexto. 

Métodos de avaliação sugeridos 

Esta é uma descrição sintética de como a obtenção de resultados de aprendizagem pode ser medida. 

Novamente, esta é uma descrição geral e sem muitos detalhes, a fim de permitir que o professor use 

uma abordagem flexível para a avaliação. 

Pré-requisitos 

Trata-se de pré-requisitos do tipo formação ou competências necessárias para aceder de forma 

rentável à UT. Estes são orientativos e não prescritivos, destinados a informar os alunos sobre o que é 

necessário para obter o máximo da TU. 

Duração sugerida 

Expresso em horas, tem valor indicativo como sugestão. Cabe ao docente, de acordo com o contexto 

específico, fixar a duração efetiva da ação formativa. 
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2.3. O conjunto de unidades de treinamento 
A seguir são descritas as 7 Unidades de Treinamento desenvolvidas pelos parceiros. Juntos, eles 

constroem um percurso de formação abrangente, que será implementado em um MOOC nas próximas 

fases do projeto. 

No entanto, vale a pena fazer duas observações: 

1. cada unidade de treinamento foi projetada para ser autônoma, ou seja, cada unidade pode ser 

ministrada ou realizada isoladamente, como um módulo de treinamento independente; 

2. estas unidades serão transmitidas num MOOC, mas esta não é definitivamente a única forma de as 

ministrar: os formadores de formadores podem escolher qualquer meio que considerem adequado 

para os seus formandos, pois o que aqui apresentamos é basicamente um enquadramento e uma 

ferramenta de apoio. 

TU0 – Introdução e desenvolvimento de sua própria experiência 
Número TU0 

Título Introdução e desenvolvimento de sua própria experiência 

Pequena descrição Esta TU apresenta aos alunos o caminho completo do Fit for 4.0. 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

Nenhum diretamente. 

No entanto, esta UD pretende ser a introdução a todo o percurso de 
formação, pelo que se recomenda a sua utilização como primeira etapa 
de aprendizagem. 

Resultados de 
aprendizagem 

 

TU4_LO1. O professor/formador é capaz de citar as teorias de 
aprendizagem mais conhecidas e os métodos de ensino mais 
utilizados, descrevendo os pontos fortes e fracos das suas 
próprias competências e qualificações. 

TU4_LO2. O professor/formador é capaz de definir e implementar um 
plano para atingir os objetivos definidos 

TU4_LO3. O professor/formador é capaz de demonstrar 
adaptabilidade (às mudanças, novas situações e contextos, 
etc.) e flexibilidade (para lidar com elas) 

TU4_LO4. O professor/formador é capaz de analisar a informação e os 
processos de aprendizagem através de diferentes métodos 

TU4_LO5. O professor/formador é capaz de pesquisar, selecionar e 
encontrar informação relevante sobre a disciplina. 

TU4_LO6. O professor/treinador está pronto para compartilhar 
conhecimento e materiais didáticos e obter mais 
conhecimento por meio desse compartilhamento. 

Contente 

 

TU4_C1. Para que serve esta unidade? Quais são os objetivos e o 
escopo do Caminho de Treinamento Fit for 4.0? 

TU4_C2. Principais teorias de aprendizagem e métodos de ensino 
para a compreensão básica da própria aprendizagem e 
abordagem de ensino 

TU4_C3. Uso de estratégias e ferramentas básicas de gerenciamento 
de projetos para definir e implementar metas (Resultados de 
Aprendizagem) 
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TU4_C4. Flexibilidade de planeamento (já tendo em vista um cenário 
alternativo para atingir os objetivos definidos) 

TU4_C5. Possíveis métodos para analisar informações e processos de 
aprendizagem 

TU4_C6. Incentivos ao compartilhamento de conhecimento 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

Palestras, estudos de caso, questionários, tarefas de autoavaliação 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Revisão por pares com colegas 

Pré-requisitos Nenhum 

Duração sugerida 6 horas (incluindo a revisão por pares) 

 

TU1 – Meu campo em relação ao 4.0 
Número TU1 

Título Meu campo em relação ao 4.0 

Pequena descrição Esta TU fornece uma breve introdução à Indústria 4.0, ajudando os alunos 
a entender como o(s) assunto(s) que eles ensinam se relacionam com esse 
tópico e como eles podem ajudar melhor seus alunos a entender essas 
relações. 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

A montante: TU0 

Downstream: todas as outras TUs. 

Resultados de 
aprendizagem 

 

TU2_LO1. O professor/formador é capaz de dar uma visão geral sobre o 
fenómeno da Indústria 4.0 (tanto na perspetiva internacional 
como nacional) descrevendo as suas principais características 
e implicações, utilizando uma linguagem adequada e um nível 
de detalhe adequado aos seus interlocutores (estudantes, 
alunos, colegas, pais, instituições…) . 

TU2_LO2. O professor/formador pode listar e descrever as principais 
peculiaridades das ferramentas e técnicas da Indústria 4.0, em 
particular relacionadas com a sua área 

TU2_LO3. O professor/treinador é capaz de construir planos para 
introdução de ferramentas e técnicas da Indústria 4.0 em 
áreas onde elas não estão sendo usadas atualmente. 

TU2_LO4. O professor/treinador é capaz de trabalhar com os alunos para 
construir planos para a introdução de ferramentas e técnicas 
da Indústria 4.0 em áreas onde elas não estão sendo usadas 
atualmente 

TU2_LO5. O professor/treinador é capaz de trabalhar com indústrias 
locais para desenvolver projetos ao vivo que permitem aos 
alunos ajudar a planejar o uso de ferramentas e técnicas da 
Indústria 4.0 em situações da vida real 

TU2_LO6. O professor/treinador é capaz de descrever os conceitos da 
Indústria 4.0 para alunos e colegas de fora de seu país natal 
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Contente 

 

TU1_C1. Como descrever a Indústria 4.0 para uma ampla gama de 
pessoas, nacional e internacionalmente (LO1, LO2, LO6) 

TU1_C2. Como planejar, com vários outros, o uso de ferramentas da 
Indústria 4.0 (OA3, OA4) 

TU1_C3. Como introduzir, junto às empresas, ferramentas da Indústria 
4.0 em situações de trabalho para uso dos alunos (OA5) 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

Desenvolvimento de visões gerais simples e multimídia de conceitos, 
exemplos de contextos da indústria onde as ferramentas podem ser 
usadas, exemplos de casos de uso real de ferramentas I4.0, criticados por 
usuários da empresa (se possível). 

Aqui, o professor/treinador pode usar estudos de caso locais em vez de 
um conjunto generalizado de exemplos. 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Questionários de múltipla escolha no MOOC, breve apresentação de 
estudo de caso, incluindo descrições de ferramentas e descrição de 
planejamento para uso real de ferramentas da Indústria 4.0 

Pré-requisitos O professor/treinador deve ter ou estabelecer contatos relevantes no 
setor 

Duração sugerida 5 horas 

 

TU2 – Projetando ambientes de aprendizagem e experiências de 
aprendizagem com uma abordagem 4.0 

Número TU2 

Título Projetando ambientes de aprendizagem e experiências de aprendizagem 
com uma abordagem 4.0 

Pequena descrição Esta UD trata do design de experiências e contextos de aprendizagem 
orientados para 4.0, ou seja, favorecendo a compreensão das 
implicações organizacionais e tecnológicas do I4.0 e a adoção de 
métodos, técnicas e ferramentas variadas, digitais e baseadas no 
trabalho por professores e formadores . 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

A montante: TU0, TU1 

A jusante: TU3, TU4, TU6 

Resultados de 
aprendizagem 

TU2_LO1. Grupo alvo 

O professor/formador, tendo em consideração os alunos/utilizadores,  

 será capaz de descrever características e definir perfis dos seus 
grupos-alvo; 

 será capaz de analisar as necessidades gerais de aprendizagem do 
seu grupo-alvo (dentro dos contextos da Indústria 4.0) e as 
necessidades individuais de aprendizagem dos seus alunos. 

TU2_LO2. abordagem pedagógica 

O professor/formador será capaz de desenhar experiências de 
aprendizagem centradas no aluno dentro da perspetiva da Indústria 4.0; 
em detalhe: 
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 demonstrará estar familiarizado com abordagens pedagógicas 
adequadas ao contexto da Indústria 4.0; 

 será capaz de definir resultados de aprendizagem que apoiem o 
desenvolvimento de habilidades dos alunos na Indústria 4.0 e 
habilidades interpessoais/transversais; 

 será capaz de sequenciar as experiências de aprendizagem 
projetadas em fases envolventes e significativas adequadas para 
diferentes ambientes de aprendizagem; 

 será capaz de criar um cronograma realista para a experiência de 
aprendizagem projetada. 

TU2_LO3. Aprendendo atividades 

O professor/formador será capaz de criar atividades de aprendizagem 
significativas que promovam a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. Em detalhe: 
 será capaz de co-projetar experiências de aprendizagem com 

colegas e representantes da vida profissional; 
 será capaz de projetar atividades de aprendizagem envolventes, 

simular tarefas de trabalho autênticas e apoiar o desenvolvimento 
relacionado à Indústria 4.0 e habilidades interpessoais/transversais; 

 será capaz de modificar as atividades em termos das necessidades 
individuais de aprendizagem dos alunos e apoiar a construção de 
informações comunitárias e o compartilhamento de competências. 

TU2_LO4. Recursos e ferramentas de aprendizagem 

O professor/treinador será capaz de selecionar recursos e ferramentas 
de aprendizagem apropriados em termos dos objetivos de 
aprendizagem definidos e um ambiente de aprendizagem selecionado. 
Em detalhe: 
 será capaz de selecionar ambientes de aprendizagem adequados 

levando em consideração elementos como físico, psicológico, social 
e digital; 

 será capaz de escolher recursos de aprendizagem adequados ao 
grupo-alvo; 

 será capaz de analisar a sensibilidade, igualdade e adequação dos 
recursos dentro do contexto da Indústria 4.0; 

 será capaz de se comunicar com as partes interessadas da vida 
profissional para permitir recursos autênticos, por exemplo, vídeos 
de fabricantes de produtos. 

Contente TU2_C1. Processo de design pedagógico centrado no aluno 

TU2_C2. Estratégias Instrucionais Centradas no Aluno 

TU2_C3. Projetando atividades e resultados de aprendizagem 
centrados no aluno 

TU2_C4. Ambiente de aprendizagem ubíquo, ferramentas digitais e 
recursos de aprendizagem 

TU2_C5. Co-design e colaboração. 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

Os aspectos metodológicos desta proposta estão enraizados na 
abordagem de design de aprendizagem centrada no aluno. Trata-se de 
um processo iterativo e centra-se na qualidade da aprendizagem. Essa 
abordagem vê os alunos como agentes ativos trazendo seu próprio 
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conhecimento, experiências passadas, educação e ideias que devem ser 
empregadas para elevar o planejamento e a implementação da 
aprendizagem. 

Os professores/treinadores são encorajados a co-projetar uma 
experiência de aprendizagem, que inclui resultados de aprendizagem 
pretendidos, atividades de aprendizagem e ambientes de aprendizagem, 
e compartilhar sua experiência de aprendizagem projetada para inspirar 
outras pessoas. 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Avaliação contínua e transparente, usando métodos e ferramentas de 
avaliação auto-apoiada e computadorizada. 

Pré-requisitos O professor/formador deve estar familiarizado com os ILOs de TU0 e 
TU1. 

Duração sugerida 5 horas 

 

 

TU 3 – Implementando experiências de aprendizado com uma 
abordagem 4.0 

Número TU3 

Título Implementando experiências de aprendizado com uma abordagem 4.0 

Pequena descrição Esta UD lida com a capacidade de oferecer oportunidades de aprendizado 
por meio de métodos que espelham o ambiente que os alunos encontrarão 
no trabalho, em um contexto 4.0. Isso inclui o uso de estratégias e 
ferramentas inovadoras e atenção especial a uma variedade de soft skills. 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

A montante: TU0, TU2 

A jusante: TU4, TU6 

Resultados de 
aprendizagem 

 

TU3_LO1. TU3_LO1 O professor/formador, consciente do seu papel de 
professor-designer de experiências de aprendizagem, é capaz 
de: 
 executar um programa/processo de aprendizagem em sua 

totalidade; 
 analisar a sua própria metodologia de ensino, 

modificando-a e aperfeiçoando-a; 
 interromper uma atividade ou mudar um plano, se os 

alunos não estiverem bem engajados, não estiverem 
prontos para lidar com a situação, distraídos por algo 
externo. 

TU3_LO2. O professor/formador, tendo em consideração o importante 
papel do mundo exterior, é capaz de: 
 interagir com todos os atores do processo de 

aprendizagem; 
 criar interações, conexões e vínculos entre os sujeitos; 
 estimular e gerir as interações entre outros stakeholders, 

como as instituições e os representantes do mercado de 
trabalho; 
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 coletar informações de todos os atores envolvidos no 
processo de aprendizagem. 

TU3_LO3. O professor/formador é capaz de identificar -em cada etapa do 
processo de aprendizagem- todos os componentes da 
experiência de aprendizagem (disciplinas, atividades, 
conteúdos, canais e mundo exterior) e o seu papel na 
experiência de aprendizagem de cada aluno. 

TU3_LO4. O professor/formador é capaz de partilhar com a turma os 
resultados da aprendizagem de uma forma clara e específica, 
para que os alunos possam ser envolvidos e envolvidos no 
processo de aprendizagem e conscientes dos resultados finais. 

TU3_LO5. O professor/formador, interpretando o seu ensino como a 
criação de processos de aprendizagem centrados no aluno, é 
capaz de: 
 escolher as ferramentas e canais certos para trabalhar e 

se comunicar, 
 programar as atividades e manter o planejamento, 
 levar em consideração as diferentes habilidades dos 

alunos e garantir igualdade de acesso ao seu ensino. 

TU3_LO6. O professor/formador, é capaz de realizar atividades de 
aprendizagem ativa: 
 criando contextos positivos de aprendizagem onde os 

alunos são estimulados a adquirir novos conhecimentos, 
habilidades e competências, participando e colaborando 
uns com os outros; 

 envolvendo os alunos em diferentes situações, desde o 
trabalho individual ao trabalho em pares ou em grupos 
para realizar uma tarefa, para explorar um ambiente ou 
uma situação, para discutir sobre um tema; 

 desenvolvendo habilidades dos alunos como autonomia, 
criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico, 
colaboração, comunicação, negociação e escuta ativa. 

TU3_LO7. O professor/treinador é capaz de usar: 
 o tempo em sala de aula para discutir problemas, tirar 

dúvidas, propor atividades destinadas a ativar a sala de 
aula; 

 o tempo em casa para fazer os alunos estudarem os 
materiais do curso (livro, pdf, vídeos...), adotando a 
abordagem de “sala de aula invertida”. 

TU3_LO8. O professor/formador é capaz de: 
 dar aos alunos todas as informações corretas para 

permitir que eles executem a tarefa; 
 apresentar conteúdos que ajudem os aprendentes a 

combinar novas informações com informações 
previamente aprendidas; 

 para apoiá-los durante o curso de acordo com as 
diferentes necessidades. 



 

O percurso formativo – 17 

TU3_LO9. O professor/formador é capaz de: 
 monitorar o progresso dos alunos por meio de diferentes 

métodos e ferramentas, incentivando-os a progredir 
 fornecer orientação e feedback aos alunos. 

Contente 

 

TU3_C1. O processo de aprendizagem: planejar, entregar, mudar, 
melhorar 

TU3_C2. As partes interessadas: identificação de necessidades e 
recursos e colaboração 

TU3_C3. A experiência de aprendizagem: disciplinas, atividades, 
conteúdos, canais e mundo exterior; envolvimento, 
engajamento, aprendizagem ativa; habilidades interpessoais; 
monitoramento e feedback. 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

A abordagem metodológica proposta é baseada na importância da 
experiência e segue as etapas clássicas do ciclo de Kolbe: 

● Experiência concreta: apresentação de uma experiência concreta 
(estudo de caso) 

● Observação reflexiva: fazer com que os professores/formadores 
reflitam sobre o caso de estudo apresentado passando a selecionar 
os fatores essenciais, compreender as sequências e as suas 
características chave. 

● Conceituação abstrata: os professores/formadores podem agora 
começar a tirar conclusões gerais a partir da observação da 
experiência 

● Experimentação ativa: os professores/formadores aplicam os 
conceitos aprendidos em novos contextos reais ou realistas. 

Os treinadores podem fazer uso de: 

● Vídeos 

● Estudos de caso para propor exemplos e experiências em termos 
de replicabilidade 

● Textos e pdf 

● Infográficos 

● Atividades individuais, aprendizagem entre pares para incentivar 
os alunos a colocar em prática seus conhecimentos e desenvolver 
habilidades e competências 

● Atividades focadas em conhecer novas ferramentas para melhorar 
a interação dos alunos (útil especialmente para a sala de aula 
estendida) 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Avaliação formativa : atividades não avaliadas (questionários, 
questionários e atividades reflexivas, avaliação por pares) 

Avaliação somativa : questionários graduais, de 5 a 10 questões que 
avaliam formalmente o nível de conhecimento do usuário após ter seguido 
esta unidade de treinamento. 

(Também necessário obter o certificado no final do MOOC). 

Pré-requisitos O professor/formador deve estar familiarizado com os ILOs de TU0, TU1 
e TU2. 

Duração sugerida 5 horas 
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TU4 – Avaliando experiências de aprendizagem com uma 
abordagem 4.0 

Número TU4 

Título Avaliando experiências de aprendizagem com uma abordagem 4.0 

Pequena descrição Esta UD trata da capacidade de avaliar a aprendizagem na perspetiva da 
utilização dos conhecimentos e competências adquiridos num ambiente 
de trabalho, complexo, digital e interligado. 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

Todas as outras TUs. 

Resultados de 
aprendizagem 

 

TU5_LO1. O professor/formador é capaz de descrever e acompanhar 
a aprendizagem do aluno; 

TU5_LO2. O professor/formador é capaz de avaliar e analisar os riscos 
envolvidos na alteração dos módulos/unidades de 
aprendizagem, no percurso do aluno, e definir estratégias 
orientadas para os resultados; 

TU5_LO3. O docente/formador é capaz de relatar e partilhar com os 
alunos as conclusões das avaliações regulares e discutir os 
resultados dessas avaliações, assegurando a utilização de 
critérios de avaliação comuns a cada um dos 
módulos/unidades de aprendizagem); 

TU5_LO4. O professor/formador é capaz de avaliar a aprendizagem 
regularmente, definindo momentos específicos de 
avaliação (avaliação diagnóstica; acompanhamento inicial e 
intermédio; avaliação final) e utilizando ferramentas de 
avaliação digital e avaliação à distância (formulários, 
quadros brancos, aplicações, etc.); 

TU5_LO5. O professor/formador é capaz de selecionar os métodos de 
avaliação que melhor se adequam aos alunos e contextos de 
aprendizagem (incluindo autoavaliação e avaliação pelos 
pares); 

TU5_LO6. O professor/formador é capaz de selecionar os 
instrumentos de avaliação que melhor se adaptam aos 
alunos e contextos de aprendizagem; 

TU5_LO7. O docente/formador está apto a utilizar metodologias 
digitais de acompanhamento e gestão dos projetos (inclui as 
relacionadas com o I4.0); 

TU5_LO8. O docente/formador é capaz de justificar as metodologias 
de gestão dos projetos e os instrumentos de avaliação 
escolhidos para o efeito. 

Contente 

 

TU5_C1. Compreender as diferentes técnicas de avaliação e o seu 
âmbito; 

TU5_C2. Conhecimentos gerais dos objetivos de aprendizagem e 
conteúdos de outros módulos/unidades de aprendizagem 
(caso existam) que compõem o percurso do aluno; 
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TU5_C3. Conhecimento e definição dos resultados de aprendizagem 
individuais e coletivos esperados, para cada um dos 
módulos/unidades de aprendizagem; 

TU5_C4. Ferramentas de avaliação digital e avaliação a distância e 
seu contexto de abrangência (área de aplicação, vantagens 
e desvantagens); 

TU5_C5. Identificação e aplicação de estratégias de avaliação 
inovadoras; 

TU5_C6. Adequação dos recursos disponíveis ao processo de 
avaliação; 

TU5_C7. Metodologias de gestão de processos (por exemplo, 
clássica, Agile, XPM, Scrum, lean, Kanban, etc.) e suas 
relações com I4.0 (por exemplo, big data, IoT, etc.) 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

O programa de formação deve incluir uma componente de 
aprendizagem de conteúdos através de método expositivo e 
interrogativo (visualização de vídeos, leitura de documentos, estudos de 
caso, questionários, quizzes, tarefas, etc.) e a utilização/experimentação 
de diversas ferramentas digitais (formulários, quadros brancos, 
aplicações , etc). 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Testes de múltipla escolha; formulários; vídeos com sessões de tutoria; 
revisão por pares com os colegas. 

Pré-requisitos Nenhum 

Duração sugerida 5 horas 
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TU 5 – Inovando: ideias para ensinar e aprender 
Número TU5 

Título Inovando: ideias para ensinar e aprender 

Pequena descrição Esta UD trata da capacidade de contar com a experiência, mas ao mesmo 
tempo trazer inovação e sugerir mudanças nos processos de ensino e 
aprendizagem. 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

Todas as outras TUs. 

Resultados de 
aprendizagem 

 

TU6_LO1. O professor/formador é capaz de descrever e acompanhar 
a aprendizagem do aluno; 

TU6_LO2. O professor/formador é capaz de mapear com clareza as 
tendências da sociedade, da tecnologia e do mundo do 
trabalho 

TU6_LO3. O professor/formador é capaz de estabelecer uma rede de 
pessoas que trabalham em organizações/empresas 
inovadoras 

TU6_LO4. O professor/formador é capaz de estabelecer uma rede de 
pessoas/colegas usando métodos de ensino inovadores 

TU6_LO5. O professor/formador é capaz de utilizar durante o(s) seu(s) 
curso(s) de formação métodos inovadores (como por 
exemplo design thinking, cocriação e inovação centrada no 
professor/formador) 

TU6_LO6. O professor/formador é capaz de transferir inovação para 
oportunidades de aprendizagem 

TU6_LO7. O professor/treinador é capaz de criar uma prova de 
conceito para uma trilha/curso educacional inovador 

TU6_LO8. O professor/formador é capaz de estimular o pensamento 
crítico durante o processo de aprendizagem 

TU6_LO9. O professor/formador é capaz de olhar criticamente para a 
inovação e decidir se a inovação contribui para uma 
determinada estratégia/organização/currículo/processo de 
aprendizagem 

Contente 

 

TU6_C1. Compreender as diferentes técnicas de avaliação e o seu 
âmbito; 

TU6_C2. Avaliação do meio ambiente: tendências da sociedade, 

tecnologia e mercado de trabalho (OA1) 

TU6_C3. Networking ativo (intra e extra muros) para estabelecer 

uma cooperação sustentável (LO2 & LO3) 

TU6_C4. Métodos de ensino inovadores: Design Thinking, Hackaton, 

speed dating (on e offline), casos de negócios da vida real, 

cocriação, inovação centrada no professor/treinador (LO4 

e LO5) 

TU6_C5. Uma prova de conceito para uma trilha/curso educacional 

inovador (OA6) 
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TU6_C6. Reflexão crítica sobre a inovação numa determinada 

estratégia/organização/currículo/processo de 

aprendizagem (OA7 & OA8) 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

O professor/formador pode fornecer a descrição teórica de cada tópico 
(no máximo 1 página + links para sites interessantes/canais do 
youtube/informações extras) e, em seguida, convidar os 
professores/formadores a aplicar e implementar o conhecimento teórico 
em seu ambiente de aprendizagem, depois relatar e revisão por pares. 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Formatos que podem ajudar o formador a obter as competências 
necessárias para criar um ambiente de aprendizagem inovador. Mais do 
que um teste, deve ser uma caixa de ferramentas com documentos úteis, 
como um roteiro, para ajudar o formador a transferir o conhecimento 
para as suas aulas diárias. 

Pré-requisitos Mente aberta. 

Duração sugerida 5 horas 

 

 

TU6 – Treinamento para colocação profissional e interação com 
stakeholders 

Número TU6 

Título Treinamento para colocação de trabalho e interação com as partes 
interessadas 

Pequena descrição Esta TU oferece uma oportunidade para os formadores desenvolverem 
soft skills para trabalhar com estágio em I4.0. A TU usa o “triângulo” 
aluno-treinador-mentor como ponto de partida e se concentra em como 
todos os três podem estar envolvidos no planejamento, implementação e 
avaliação do estágio com uma perspectiva I4.0. 

Links com outras 
Unidades de 
Treinamento 

Todas as outras TUs. 

Resultados de 
aprendizagem 

 

TU6_LO1. O professor/treinador é capaz de identificar empresas 
adequadas que correspondam aos LO`s no programa de 
treinamento 

TU6_LO2. O professor/treinador é capaz de combinar o aluno com a 
empresa adequada, com base no perfil/objetivos pessoais do 
aluno e na necessidade de competência da empresa 

TU6_LO3. O professor/treinador é capaz de preparar tanto o aluno 
quanto o mentor/treinador no local de trabalho para suas 
respectivas funções durante o estágio, ou seja, comunicar 
informações práticas, explicar como os LOs serão avaliados e 
definir as expectativas corretas 

TU6_LO4. O professor/treinador é capaz de se comunicar com o aluno e 
o mentor/treinador on-line e/ou visitando o local de trabalho 
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TU6_LO5. O professor/formador é capaz de avaliar o cumprimento dos 
LO`s continuamente com base no diálogo com o aluno e o 
mentor/formador 

TU6_LO6. O professor/formador é capaz de avaliar o estágio em 
diálogo com o aluno e o mentor/formador 

TU6_LO7. O professor/treinador é capaz de aplicar técnicas de 
melhoria contínua, ou seja, PDCA, ao processo de colocação 
profissional para ajustar e aprimorar a experiência de 
colocação profissional 

Contente 

 

TU6_C1. Métodos para abordar as empresas e envolvê-las no design e 
avaliação da aprendizagem. 

TU6_C2. Passos a serem seguidos antes, durante e depois de um 
estágio. 

TU6_C3. Co-design de estágios com empresas e estudantes. 

TU6_C4. Co-avaliação de estágios com empresas e estudantes. 

TU6_C5. Técnicas de melhoria contínua (ex. PDCA). 

Métodos e ferramentas 
de entrega sugeridos 

Antes-Durante-Depois da colocação no trabalho (WP); curtas-metragens 
com questões para reflexão. Os filmes enfocam as melhores práticas de 
preparação para o WP, durante o WP e após o WP. O objetivo da unidade 
é criar sua própria lista de verificação para colocação profissional, com 
base nos exemplos dos filmes 

Métodos de avaliação 
sugeridos 

Perguntas de múltipla escolha e criação de uma lista de verificação para o 
que fazer antes, durante e depois do estágio na própria organização. 

Pré-requisitos Esta unidade curricular destina-se especialmente a formadores que 
tenham ou venham a ter a responsabilidade de planear, implementar e 
avaliar o estágio de alunos em formação profissional. 

Duração sugerida 5 horas 
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3. Próximos passos 
Conforme descrito no Capítulo 1, os parceiros irão transmitir este percurso formativo para 
um MOOC ( Massive Online Open Course), que será então testado por um número 
selecionado de professores e formadores nas respetivas organizações. Esse teste poderá 
trazer novos ajustes a este documento. 
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Apêndice 1 - Funções do parceiro 
Muitos parceiros colaboraram para o desenvolvimento e revisão por pares das unidades de 
formação que constituem este percurso de formação. A tabela abaixo resume o papel de cada 
parceiro. 

 

nº Título 

Parceiros 

IF
O

A
 

A
P

H
 

B
F

I-
O

O
E

 

E
D

U
G

E
P

 

G
T

C
 

JA
M

K
 

N
W

R
C

 

P
O

LI
M

I-
M

E
T

ID
 

Z
B

C
 

TU0 Introdução e desenvolvimento de sua própria 
experiência 

DC  DL  PR DC  PR  

TU1 Meu campo em relação ao 4.0 PR PR DC  DC  DL   

TU2 Projetando ambientes de aprendizagem… PR DC PR   DL  DC  

TU3 Implementando experiências de aprendizado… DC  PR   PR  DL  

TU4 Avaliação de experiências de aprendizagem...    DL DC DC  PR PR 

TU5 Inovando: ideias para ensinar e aprender  DL DC  PR PR  DC  

TU6 Treinamento para colocação profissional e 
interação… 

DC DC   DL   PR PR 

 

legenda 

DL = líder de desenvolvimento 

DC = contribuidor de desenvolvimento 

PR = revisor de pares 

 
 

 

 





 

 

  



 

 

Parceiros 
 

IFOA – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antuérpia (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – Fórum Europeu de  
Educação e Formação Técnica e Profissional (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (Reino Unido-NI)  

Politécnico de Milão – METID (IT) 

Escola de Negócios da Zelândia (DK) 
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