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Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária de Gondomar 
WORKSHOP – “Um Portefólio – Vários Olhares” 

Destinatários: Formadores (nível secundário) e Profissionais de RVC 
 

8 de Outubro de 2009 - 14h 

 

Objectivos 

i) Confrontar visões diversas acerca da operacionalização dos referenciais de 

competências-chave; 

ii) Discutir diferentes perspectivas face ao mesmo objecto de análise; 

iii) Sugerir modos de elevar o nível de complexidade do episódio de vida relatado; 

iv) Discutir estratégias utilizadas na creditação no âmbito das três áreas de competências-

chave. 

Constituição dos grupos e funções a desempenhar 

Cada grupo é constituído por 5 formadores da mesma área de competência-chave e 1 técnico de 

RVC. Os participantes organizar-se-ão de acordo com os grupos sinalizados. 

Um dos elementos será o relator que deverá secretariar os trabalhos, outro o porta-voz que 

apresentará as conclusões ao grande grupo. O profissional de RVC desempenhará as funções de 

observador.  

 

Descrição da actividade 

1. Durante 60’, os formadores deverão fazer uma leitura partilhada e comentada dos excertos do 

portfolio distribuído e, em seguida, procurar respostas às seguintes questões: 

 . Em que nível de complexidade se encontram as tarefas que analisámos? 

. Que propostas de trabalho/sugestões de desenvolvimento poderemos apresentar para 

elevar o nível de complexidade? 

 . Quantos créditos devemos atribuir? Porquê? 
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Os observadores deverão anotar os aspectos da discussão que lhes parecerem mais pertinentes, 

devendo registar o que terão sido as maiores dificuldades dos formadores no desenvolvimento 

das tarefas que lhes foram distribuídas. 

 

2. Durante 30’, cada grupo, só com a presença dos formadores, deverá preparar a apresentação 

que fará ao grande grupo. Os técnicos reunir-se-ão no sentido de organizar a comunicação que 

farão ao plenário e da qual constará a síntese das observações que fizeram. 

 

INTERVALO 

 

3. Apresentação das conclusões de cada grupo ao plenário. Cada comunicação não deverá 

ultrapassar os 15 minutos. 

 

4. Apresentação da síntese dos trabalhos. 

 

5. Avaliação do workshop 

 

 

 

 

 


