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1. Introdução

Como  parte  do  projecto  WeAR,  Associazione  Studio  L&P,  um  parceiro  experiente  no

acompanhamento  e  avaliação  de  projectos  europeus,  foi  responsável  pela  produção  de  um

conjunto de ferramentas de avaliação e auto-avaliação à disposição daqueles que, de diferentes

formas, lidam com jovens, estando envolvidos em processos educativos e/ou coaching de colocação

profissional.

O conjunto de ferramentas produzidas para o projecto WeAR é dirigido:

- à avaliação e auto-avaliação dos atores envolvidos nos processos educativos e/ou de coaching de

colocação profissional dos jovens;

- ajudar a concentrar a atenção dos formadores, educadores, pais no seu próprio estilo educativo;

- dar ferramentas e insights para avaliar a aquisição de competências e a mudança e/ou evolução

dos jovens envolvidos nos percursos educativos e nos processos de colocação profissional.

Todas  as  ferramentas  produzidas  estão  disponíveis  gratuitamente  em  www.wearstudiolp.eu,

traduzidas para as quatro línguas do projecto (italiano, inglês, alemão e português).
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Imagem 1: Página inicial | www.wearstudiolp.eu



    

 2. Génese e concepção do conjunto de ferramentas de avaliação e auto-avaliação

O conjunto de ferramentas (ou kits de avaliação e auto-avaliação) que compõe a IO4 é o resultado

de um trabalho de investigação gerido pelo Estúdio Associazione L&P. A equipa de trabalho foi

coordenada por Gabriella Longu, perita sénior em avaliação e monitorização, e que integrava uma

equipa mista de profissionais  de avaliação e acompanhamento (Maria  Giovanna Piras  e Ottavia

Pietropoli), apsicóloga (Maria Francesca Frau) e técnicos de análise de dados e imagem (R. Piludu e

S. Pistis).

Após uma fase inicial de investigação sobre a literatura disponível, o grupo optou por produzir e/ou

disponibilizar um conjunto de ferramentas úteis, recolhendo-as no sítio web www.wearstudiolp.eu.

O sítio Web foi organizado em 4 secções: uma para educadores/formadores, outra para famílias,

outra para formandos e outra para organizações.

Alguns questionários/materiais foram produzidos pelo grupo de trabalho (por exemplo, a entrevista

inicial com empresas), outros - tais como a secção sobre autismo - foram identificados a partir de

material  disponível  na internet e/ou de outros  projectos e partilhados na internet.  Outros,  tais

como o questionário de estilo educativo, inspirado na versão curta (32 perguntas) do questionário

PSDQ Estilo e Dimensões dos Pais (Autores Clyde C. Robinson, Barbara Mandleco, Susanne Frost

Olsen e Craig H. Hart 1995) - e já encontrado na literatura - foi utilizado como ponto de partida para

uma experiência de campo e desenvolvido de uma forma inovadora.

O questionário de estilo educativo, em particular, que causou alguma perplexidade a alguns colegas,

é o resultado de uma equipa de estudo e de uma experimentação de campo. A linha de base, ou

seja,  a  versão  curta  do  Questionário  de  Estilo  e  Dimensões  dos  Pais  do  PSDQ  foi  adaptada  a

diferentes  atores  na  educação  (por  exemplo,  professores/educadores/parentes)  e  o  novo

questionário foi testado numa amostra de mais de 70 pessoas de várias origens sociais. Com base

nos resultados obtidos durante a fase piloto, foram elaborados 7 perfis, correspondentes a 7 estilos

educativos diferentes:

                       
3



    

1)Estilo autoritário

2)Estilo autocrata

3)Estilo permissivo

4)Estilo negligente/rejeitante

5)Estilo ambivalente

6)Estilo desfocado

7)Estilo "gostaria mas não posso".

O resultado, portanto, é um teste de auto-avaliação que, através de um mecanismo de pontuação e

de  software  especialmente  concebido  por  um  técnico  designado,  apresenta  àqueles  que  o

preenchem online, uma descrição do seu estilo educativo prevalecente. Este perfil, é válido "aqui e

agora" e não tem qualquer valor de diagnóstico.
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 Este  teste  tem como  objectivo  fazer  a  diferença  entre  os  sistemas  de  avaliação  actualmente

difundidos na Europa. Acreditamos que um bom educador se questiona a si próprio e reflecte sobre

a sua abordagem educacional. O resultado dos testes poderia ser um alerta que poderá estimular

melhorias  ou mais  reflexões sobre formas eficazes  e  sobre comportamentos  para  lidar  com os

jovens.  Em  qualquer  caso,  é  uma  oportunidade  para  uma  auto-avaliação  autónoma,  livre  de

quaisquer aspectos julgadores e avaliativos

Abaixo  encontra-se  uma tabela  que  descreve todas  as  outras  ferramentas  que  compõem o kit

preparado pelo Associazione Studio L&P.

Área Denominação Notas

Educador/
Formador

Estilo educativo - 
Formador

Este é um questionário de auto-avaliação.
Pode ser preenchido por qualquer educador que 
queira reflectir sobre o seu estilo educativo.
Um sistema automático devolve o perfil 

educacional de cada questionário preenchido 

online.
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Imagem 2: Questionários de formador/educador disponíveis online.



    

Área Denominação Notas

Retrato do aluno no 
início e no fim

O coordenador/tutor que supervisionará os 

estagiários deve preenchê-lo cerca de uma 

semana após o início da formação para cada 

estagiário. A mesma pessoa voltará a preencher o 

formulário no final do curso para acompanhar as 

mudanças no aluno.

Formulário sobre as 
expectativas das 
actividades de 
aprendizagem

Pode ser aplicado no início da formação a todos 

os participantes. Neste caso, é calibrado para as 

actividades de formação da WeAR.

Formulário de 
satisfação

Pode ser aplicado no final de um curso de 

formação a todos os participantes. Neste caso, é 

calibrado para as actividades de formação da 

WeAR

Questionário sobre o 

autismo

O teste RAADS-R pode ser útil para identificar 

características autistas numa pessoa, mas 

também pode ser útil para outros tipos de 

dificuldades, incluindo as de natureza temporária.

Por esta razão, achamos útil relatá-lo como um 

instrumento de investigação.

O RAADS-R (80 perguntas) é uma versão 

modificada da escala de diagnóstico Ritvo para o 

autismo e Asperger's (Ritvo et al. 2008).

Estudante Avaliação dos 

conhecimentos 

iniciais/adquiridos 

sobre o assunto

A organização que gere um curso de formação 

deve aplicar o questionário aos alunos antes do 

início de cada disciplina. O questionário destina-se

a avaliar os conhecimentos iniciais dos formandos

de modo a que o formador adapte a sua 

intervenção em relação as necessidades do grupo.

No final da intervenção do professor, a aplicação 

do questionário permitirá a compreensão:

- se o formador foi capaz de melhorar as 
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Área Denominação Notas

competências do grupo;

- se o grupo tinha dificuldades específicas na 

matéria.

O questionário não é exaustivo para testar 

competências específicas e transversais e 

observar as competências básicas.

Auto - avaliação

A organização irá aplicar o questionário na 

primeira semana do curso. O questionário dará 

uma visão da percepção que o jovem tem de si 

próprio. Este questionário foi testado em cerca de

cinquenta jovens entre os 15 e os 17 anos de 

idade.

Satisfação do sujeito A organização gestora aplicará o questionário aos

alunos no final de cada disciplina.

Consiste  em  algumas  perguntas  destinadas  a

investigar as abordagens e métodos de ensino do

professor, a sua eficácia tal como percebida pelos

alunos, e a auto-avaliação do aluno relativamente

ao que adquiriu.

Permite  ao  aluno  exprimir  a  sua  opinião  sobre

vários  aspectos  relacionados  com  a  matéria.  É

importante informar os alunos da importância de

terem um papel activo na sua educação.

A  organização  irá  aplicar  o  questionário  aos

alunos no final de cada disciplina.

Não  é  uma  ferramenta  de  avaliação  para  o

"formador"  como  pessoa.  Permite  que  a

instituição  de  formação  verifique  a  eficácia  da

abordagem  do  formador,  tal  como  é  percebida

pela sala de aula.

As percepções do grau em que o aluno está a 

adquirir conhecimentos e competências 
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Área Denominação Notas

permitem ao formador reflectir sobre o que é 

considerado pelos alunos como sendo 

convincente, envolvente e eficaz.

Satisfação do aluno 
no curso

O objectivo é investigar o valor acrescentado do 

percurso de aprendizagem para o aluno, se o 

percurso educativo/trabalho ajudou a crescer, a 

melhorar as suas competências, como era a 

relação com os adultos, etc...

Família

Estilo Educativo – 

Encarregados de 

Educação

Trata-se de um questionário de auto-avaliação.
Pode ser preenchido por qualquer encarregado de
educação que queira reflectir sobre o seu próprio 
estilo educativo.
Um sistema automático devolve o perfil 

educacional de cada questionário preenchido 

online

Organização

Avaliação do estágio 

pela empresa

A organização que geriu o estágio solicitará à 
empresa anfitriã uma opinião sobre a experiência 
e a sua avaliação do estagiário através do 
preenchimento do questionário.

Requesitos da 

empresa

Deve ser preenchido pela organização que gere a 
formação e o estágio durante o processo de 
identificação das empresas que poderão acolher 
o(s) jovem(s) para um estágio.
Este questionário ajuda a recolher vários 

elementos que podem permitir à organização 

avaliar a aptidão da empresa para o estágio.

3. A experiência de campo
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Cada parceiro do projecto WeAR foi solicitado a aplicar as ferramentas concebidas pela Studio L&P

Association durante a fase de implementação da IO1 - Job Placement Module.

O  Studio  L&P  produziu  os  ficheiros  para  desbaste  dos  questionários,  que  foram  enviados  aos

parceiros.

A  colaboração  de  todos  foi  importante  para  adquirir  elementos  para  o  acompanhamento  e

avaliação das experiências de formação e colocação profissional e para poder avaliar a eficácia real

do projecto.

Durante a fase-piloto, outros instrumentos de acompanhamento e avaliação foram desenvolvidos

pelos parceiros do projecto (em particular Lariso e ATC), e a sua inclusão na plataforma WeAR é

considerada importante para que possam estar disponíveis a todos aqueles que lidam com jovens

frágeis e com oportunidades fracas.
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