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Boas práticas para mapear competências adquiridas e 

desenvolvidas ao longo da vida 
 
 

O IGCAL - Improving Guidance and Counselling in Adult Learning (Inovar os Processos de 

Orientação e Aconselhamento na Educação de Adultos) foi um projeto de dois anos (2019-

2021), financiado pelo Programa Erasmus+: KA204 - Parcerias Estratégicas para a Educação de 

Adultos, da Comissão Europeia, que teve como objetivo aumentar a qualidade da educação de 

adultos, através da inovação de estratégias e técnicas de orientação e aconselhamento, numa 

perspetiva da aprendizagem ao longo da vida. O consórcio do projeto desenvolveu uma 

ferramenta pedagógica, na forma de um manual de boas práticas, para mapear competências 

adquiridas e desenvolvidas ao longo da vida de alunos adultos1, expandir e desenvolver as 

capacidades de educadores2 envolvidos no processo e, desta forma, abrir novos caminhos de 

orientação e aconselhamento ao longo da vida. As boas práticas recolhidas pelo consórcio 

serviram como base para a ferramenta pedagógica. 

O projeto foi uma cooperação entre quatro instituições ligadas à educação de adultos ou com 

serviços/respostas sociais que acompanham estes processos: 

 AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe B.V. (Holanda) 

 Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugal) 

 Ljudska univerza Celje (Eslovénia) 

 Työväen Akatemia (Finlândia), entidade coordenadora do projeto. 

Todos os parceiros trabalham com grupos-alvo heterogéneos, nomeadamente no que diz 

respeito à idade, distribuição geográfica, contextos socioeconómicos e nível de educação (do 

básico ao superior).  

                                                           
1 Algumas das definições de alunos adultos enfatizam a idade, enquanto outras têm como foco as interrupções na escolaridade ou as 
responsabilidades e funções que são exigidas aos adultos no dia-a-dia. No contexto do projeto IGCAL, são considerados alunos adultos todos 
aqueles que integram oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Formam um grupo heterogéneo de pessoas, com diferentes percursos 
educativos e necessidades educativas diversificadas. 
2 No contexto do projeto IGCAL, a referência a “educador(es)” pretende representar todos os profissionais que podem estar envolvidos na 
orientação e aconselhamento na aprendizagem ao longo da vida, tais como tutores/professores/formadores/educadores/técnicos de serviço 
social, psicólogos, entre outros, dependendo do contexto. 
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A orientação e o aconselhamento podem ser considerados como um mapa: embora o objetivo 

sejam o futuro, o ponto de partida é o presente da pessoa; o presente, por sua vez, é afetado 

pelo passado. O consórcio desenvolveu manual de boas práticas para mapear as seguintes 

competências adquiridas e desenvolvidas ao longo da vida:  

 Reconhecimento das aprendizagens prévias 

 Autoconsciência como aluno 

 Fatores de autoconhecimento 

o Capacidade de fazer escolhas de forma independente 

o Autoestima, autorrespeito e eficácia pessoal 

 Habilidades metacognitivas 

 Motivação 

 Dados socioeconómicos e culturais 

 

Figura 1: Competências adquiridas e desenvolvidas ao longo da vida 

 

O reconhecimento das aprendizagens prévias é um parâmetro importante para alunos adultos, 

pela influência e impacto das aprendizagens prévias e das experiências de vida no processo de 

aprendizagem. Os alunos adultos obtiveram educação formal e não formal e a aprendizagem é 

mais efetiva se for possível relacionar as novas aprendizagens com o conhecimento adquirido ao 

longo do tempo. A autoconsciência como aluno é desenvolvida através de todas as experiências 

de aprendizagem ao longo da vida. Através da reflexão, é possível adquirir novas 

perspetivas/ideias para melhor compreender as mudanças e transições. O educador tem um 

papel fundamental na identificação e minimização dos desafios e barreiras à aprendizagem, 

principalmente no que diz respeito à transformação das ideias e comportamentos associados a 

experiências de aprendizagem de insucesso. O reconhecimento das barreiras na aprendizagem 

melhora os resultados do percurso educativo. Muitas vezes espera-se que o aluno adulto tenha 
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capacidades de auto-orientação suficientes para assumir toda a responsabilidade na sua própria 

aprendizagem. No entanto, nem sempre é o caso. Por exemplo, nos contextos educativos dos 

parceiros finlandês e esloveno é possível existir uma responsabilidade dividida, ao serem 

estabelecidos prazos e metas para as tarefas de estudo, acordados entre o aluno adulto e o 

educador, entre outros. Para além disso, a autoavaliação no processo de aprendizagem permite 

desenvolver a motivação e um plano de estudos.  

Dependendo das características individuais de cada aluno e do contexto, uma boa autoestima 

pode ajudar a superar receios relativos ao processo de aprendizagem. Quando o aluno tem uma 

boa autoestima mais facilmente experimenta coisas novas e encara os desafios de forma positiva. 

É possível identificar e minimizar possíveis dificuldades de aprendizagem de alunos adultos, por 

exemplo, ao desenvolver estratégias de estudo e aprendizagem e promover a realização de 

ensaios/trabalhos escritos e/ou exames. A aprendizagem eficaz exige que os alunos se tornem 

ativos e encontrem temas e atividades do seu interesse, que se possam transformar em áreas de 

estudo. A motivação para aprender pode ser dividida em motivação intrínseca e motivação 

extrínseca. É importante ter em conta que pode ser complexo para os alunos adultos equilibrar 

o tempo entre a dinâmica pessoal e familiar, trabalho e estudo. 

Mais do que apoiar a escolha de um determinado percurso de qualificação e/ou profissional, 

espera-se que as atividades de orientação e aconselhamento preparem os alunos de diferentes 

idades e de diferentes contextos para enfrentarem os vários desafios/transições do mercado de 

trabalho. Por exemplo, nos Centros Qualifica3, em Portugal, as atividades desenvolvidas 

pretendem que os alunos adultos consigam ajustar-se a novos desafios e construam uma gestão 

eficaz da carreira e projeto de vida, facilitando diferentes transições: entre a escola e o mercado 

de trabalho, o regresso ao sistema de ensino ou formação, a transição entre emprego e 

desemprego, entre diferentes empregos e entre o emprego e a reforma. Estamos perante uma 

mudança de paradigma, ao deslocar o foco da orientação de uma intervenção meramente de 

                                                           
3 ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the Qualifica Centres: 

Methodological Guide. [Online] Disponível em: https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Acedido a 15 de janeiro de 2020] 

https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf
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apoio à tomada de decisão, para uma intervenção ao longo do ciclo de vida, focalizada no apoio 

às referidas transições. 

As boas práticas recolhidas pelo consórcio deram origem à primeira versão da ferramenta 

pedagógica, que serviu de base para os diferentes questionários aplicados durante a fase de 

testes. Posteriormente, a ferramenta foi adaptada/reformulada, tendo em conta os resultados 

da fase de testes e foi construída a segunda versão da ferramenta pedagógica. 

Os alunos adultos e educadores envolvidos na fase de testes avaliaram a aplicabilidade, 

adaptabilidade, eficácia e perceção da facilidade de resposta da ferramenta pedagógica. Os 

elementos de inovação potencialmente transferíveis foram integrados na segunda versão da 

ferramenta pedagógica, a versão final agora apresentada.  

 Cada parceiro recolheu informações sobre as práticas e metodologias existentes de 

orientação e aconselhamento ao longo da vida, separadamente, bem como informações 

sobre o sistema de educação nacional de cada país (educação formal, não formal e 

informal): 

o Pesquisa documental, entrevistas estruturadas e/ou questionários para reunir 

exemplos existentes de práticas de aconselhamento e orientação ao longo da 

vida, ferramentas, sucessos e desafios (no caso de documentos escritos, bem 

como a sua análise, os mais importantes e úteis foram traduzidos para inglês, a 

língua oficial do projeto).   

o Os instrumentos e metodologias utilizados por cada parceiro do consórcio 

encontram-se descritos para as diferentes competências adquiridas e 

desenvolvidas ao longo da vida em estudo e estão divididos em práticas 

adequadas para orientação e aconselhamento individual e em grupo. Há também 

o caso de instrumentos e ferramentas que podem ser utilizados em processos de 

orientação e aconselhamento individual e em grupo.  

O Manual de Boas Práticas para Mapear Competências Adquiridas e Desenvolvidas ao Longo 

da Vida, com perspetiva nacional, será publicado no verão de 2021, nos websites e redes sociais 

de cada parceiro. Vivemos para o futuro - aprendemos com o passado! 


