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Editorial
Caros leitores,
Sejam bem-vindos ao primeiro número do boletim informativo do KeyCoNet!
KeyCoNet é a Rede Europeia de Políticas sobre Competências-Chave na Educação Escolar, fundada ao
abrigo do Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida da Comissão Europeia. Este boletim informativo
(disponível em inglês, francês, português e espanhol)
tem como objetivo manter os leitores atualizados acerca das notícias, das atividades e dos resultados da
rede.
O Boletim KeyCoNet será publicado quadrimestralmente e irá abranger atualizações regulares das
atividades, do website e dos eventos da rede, bem
como incluir notícias neste domínio, a nível nacional e da UE. Além disso, debruçar-se-á sobre um aspeto específico do desenvolvimento de competências-chave. Neste primeiro número, temos como
assunto de destaque a avaliação das competências-chave.
Esperamos que tenham uma agradável leitura deste
primeiro boletim, desde já anunciando que a próxima edição será enviada em outubro, na qual serão
incluídos alguns resultados da revisão à literatura
atualmente em curso, bem como mais imagens das
iniciativas para o desenvolvimento das competências-chave, a decorrer pela Europa fora.

Caroline Kearney (Gestora do Projeto)
em nome da Rede KeyCoNet
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Acerca do KeyCoNet–
A Rede de CompetênciasChave:
O KeyCoNet centra-se na análise de iniciativas para a implementação de competênciaschave nos ensinos básico e secundário, na
Europa. Ao longo dos três anos de duração
do projeto, os parceiros na área da investigação irão produzir e atualizar uma análise da
literatura destinada a alicerçar as políticas e
práticas nos mais recentes dados disponíveis
de Desenvolvimento de Competências-Chave
(Key Competence Development - KCD). Os
parceiros da rede selecionarão algumas iniciativas que serão desenvolvidas em forma
de breves notas de casos, e as mais interessantes serão transformadas em estudos de
caso (análises detalhadas, baseadas numa
metodologia rigorosa), elaborados por investigadores e analistas políticos. Os estudos de
caso mais inspiradores serão filmados, para
ilustrar a prática em ação.
Além disso, anualmente, terão lugar visitas
de aprendizagem interpares a um país onde
tenha sido identificada uma reforma interessante de KCD. Serão também produzidos um
mapeamento europeu e panorâmicas nacionais, ficando esta informação disponível no
nosso website, para acompanhamento do
progresso do KCD em diversos países da Europa. Com base nos dados recolhidos, serão
emitidas recomendações relativamente às
políticas e práticas, tendo em consideração
as potencialidades e os obstáculos para uma
implementação holística do KCD.
Apesar de este projeto utilizar o Quadro de
Referência Europeu de 2006 como ponto de

partida (consultar KCD na EU - Notícias), estamos cientes de que as competências-chave
podem ser expressas e entendidas de variadas formas, de acordo com cada contexto
nacional. Deste modo, a rede adotará uma
abordagem aberta e inclusiva, pelo que serão
igualmente consideradas questões de elevada
prioridade, usadas como princípios orientadores para a revisão dos currículos escolares
(por exemplo, a ênfase no desenvolvimento
integral da criança ou em problemas relacionados com a saúde e a sustentabilidade ambiental).

Entre os dezoito parceiros do KeyCoNet,
oriundos de dez países (Áustria, Bélgica,
Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Portugal, Eslováquia e Suécia), estão
Ministérios da Educação/organismos afins,
universidades/institutos de investigação, organizações europeias e parceiros envolvidos
nas práticas educativas. Esta fértil parceria
permitirá uma eficaz sinergia entre decisores
políticos, investigadores e profissionais.
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KCD na EU - Notícias
Historial das Políticas
da UE na área do KCD

de riscos, na tomada de decisões e na gestão
construtiva das emoções.

Após a Recomendação UE de 2006, a Comissão Europeia publicou duas Comunicações:
Melhorar as competências para o século
Ao nível da UE, o documento político mais sig- XXI: uma agenda para a cooperação eunificativo, produzido nos últimos anos, nesta ropeia em matéria escolar, and Competênmatéria, foi a Recomendação do Parlamento cias-Chave para um mundo em mudança
Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de em 2008. Mais tarde, em 2010, a UE enco2006 acerca das Competências-Chave para mendou um relatório especializado intitulado Novas Competências para novos emprea Aprendizagem ao Longo da Vida.
gos: ação imediata, que também abordava as
O KeyCoNet usará, como ponto de referên- competências-chave ao nível escolar.
cia, o Quadro Europeu de Referência das
Competências-Chave para a Aprendizagem
ao Longo da Vida, que engloba as seguintes
oito competências-chave:

Research

Comunicação na língua materna
 omunicação em línguas estranC
geiras
 ompetência matemática e comC
petências básicas em ciências e
tecnologia

Policy
Practice

Competência digital

Além disso, a Comissão Europeia estabeleceu o Grupo de Aprendizagem Interpares de
Aprender a aprender
Competências-Chave no âmbito do quadro de
referência do programa de trabalho “EducaCompetências sociais e cívicas
ção e Formação 2010”, que teve como seguimento o grupo de trabalho para Avaliação
Espírito de iniciativa e de emdas Competências-Chave, parte do programa
preendedorismo
de trabalho atualizado até 2020. A medida
Consciência e expressão culturais
mais recente, ao nível da UE, foi o convite, em
2011, por parte da Direção-Geral da Educação
e Cultura da Comissão Europeia, à apresenEstas competências-chave são interdepen- tação de propostas para desenvolver políticas
dentes, e a ênfase, em cada caso, é posta no de aconselhamento para a implementação da
raciocínio crítico, na criatividade, na iniciati- Recomendação UE de 2006, ao qual o projeto
va, na resolução de problemas, na avaliação KeyCoNet constitui uma resposta.
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KCD, a nível nacional Notícias
Encontramo-nos num processo de identificação e recolha de iniciativas KCD, a nível
nacional, por forma a podermos selecionar,
dos diversos países europeus, uma amostra
representativa através de notas de casos, que
serão redigidas pelos coordenadores das iniciativas. Até ao momento, identificámos iniciativas interessantes, nesta área, na Áustria,
Bélgica (comunidade flamenga), Finlândia,
França, Irlanda, Polónia, Portugal, República da Eslováquia e Suécia. Uma parte destas
iniciativas incide sobre uma ampla gama de
competências-chave, desde as competências mais relacionadas com as disciplinas do
currículo até às competências transversais.
Podem encontrar-se exemplos deste tipo de
iniciativas na Bélgica, onde uma meticulosa
reforma do currículo para o ensino secundário geral e profissional atribui às competências-chave um papel central. Outro exemplo
vem da Suécia, onde o programa Competências do Futuro, abrangendo todos os níveis
de ensino, prepara os professores, através de
formação e apoio na gestão da mudança, por
forma a integrar, eficazmente, as competências no currículo nacional sueco em vigor. É
pedido às escolas que formem uma Comissão
Consultiva, composta por representantes da
vida ativa, bem como professores e alunos,
para aconselhar sobre o processo de integração das competências-chave no currículo e
assegurar a proximidade com as exigências
do mundo do trabalho.
Também a Irlanda introduziu, recentemente,
um quadro de referência das competênciaschave, ao nível do ensino secundário, e está
a estudar a hipótese de o aplicar também ao
nível do ensino básico. Em 2010, um projeto-

piloto, em França, englobando 166 escolas do
3.º ciclo e do ensino secundário, apresentou o
livret de compétences expérimental, que promove a valorização das competências-chave
que os alunos adquirem fora do ambiente escolar. Este projeto terminou recentemente,
estando a ser preparado um relatório de avaliação para setembro de 2012, antes da decisão do possível alargamento e generalização
da ação. Os resultados desta avaliação serão
reportados no próximo boletim informativo.

Outras iniciativas, a nível nacional, concentram-se em uma ou mais competências específicas, como na Áustria e em Portugal, onde
a ênfase é dada às competências digitais. Na
Áustria, os projetos-piloto estão a ser implementados em mais de cem escolas através
da integração do uso dos recursos digitais
de aprendizagem no Moodle, no currículo de
TIC do 3.º ciclo do ensino básico. Em Portugal, os professores estão a ter sessões de
formação, estando a ser desenvolvida uma
comunidade de profissionais, em torno do
fórum EduScratch, para servir de apoio ao
desenvolvimento das competências digitais
dos professores.
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Em destaque:
Avaliação das
Competências-Chave
O destaque especial deste número realça alguns dos dados encontrados no dossiê, recentemente publicado pelo Institut Français
de l’Education (IFE), acerca dos desafios da
avaliação de competências. Há muitas vezes
a tendência para colocar o conhecimento e as
competências em pólos opostos, valorizando
o conhecimento, como o guardião da cultura e dos valores humanos, e as competências
como instrumentos utilitários, cujo objetivo
é alcançar benefícios económicos e sociais

continua a ser um desafio que não foi plenamente abordado. Quando se avalia o conhecimento, os mecanismos necessários são os
mesmos em todos os contextos, tornando
possível criar processos para replicá-los,
como por exemplo as fórmulas matemáticas ou as regras gramaticais. No entanto, no
caso da avaliação das competências, tal não
se aplica. Neste campo, a tarefa a concretizar
muda de acordo com o contexto. Sendo assim, dominar procedimentos memorizados
não é suficiente, uma vez que os alunos precisam, também, de interpretar corretamente
a situação que têm em mãos, por forma a escolher a combinação apropriada de procedimentos para concluir a tarefa. Nesta lógica, o
conhecimento relativo às disciplinas do currículo deixa de ser um fim em si mesmo, para
se tornar numa ferramenta para lidar com
inúmeras situações.

Rey sugere a possibilidade de análise do
desenvolvimento progressivo de uma competência em três fases: a primeira fase consistiria num exemplo de sucesso de ser competente numa situação; a segunda fase seria
explicar inequivocamente que componentes
permitiram esse sucesso; e a terceira fase seimediatos. No entanto, tal como Olivier Rey ria a utilização eficaz da competência numa
(membro da KeyCoNet do IFE) argumenta, nova situação. Tomando isto em considerana realidade, as competências complemen- ção, o papel do avaliador, ou do professor,
tam o conhecimento, dotando o indivíduo da não se resume à avaliação de um resultado
capacidade de aplicação desse conhecimento descontextualizado, mas sim à observação de
em diferentes contextos. Se os alunos se fo- como determinada competência é desenvolcarem na aquisição de competências, podem vida e adaptada, para ser utilizada em difetornar-se participantes ativos na sua própria rentes circunstâncias.
aprendizagem, em vez de consumidores pasColocar as competências no centro da aprensivos de conhecimento estático.
dizagem traz à discussão a relevância de avaEmbora tenha sido dedicada grande atenção, liar os alunos através de uma escala de classiem anos recentes, à definição das compe- ficações, o que favorece o ensino e a aquisição
tências essenciais e como estas poderão ser de fragmentos de conhecimento, frequenteinseridas no currículo, o modo de as avaliar mente desgarrados e independentes.
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Por esta razão, em alguns países, têm sido feitos
esforços para encontrar soluções alternativas
de avaliação. Métodos tais como portefólios, ou
livros de registo de progresso têm tido grande
aceitação, sendo fáceis de integrar ao nível do
ensino básico, enquanto que ao nível do ensino secundário, onde a fasquia é mais elevada, o
processo se tem relevado mais complexo.

que abrangem todas as competências-chave
(incluindo o raciocínio crítico e a tomada de
decisões, por exemplo), bem como às atitudes
(tal como o espírito de iniciativa).

De modo a enfrentar este desafio, estão a ser
desenvolvidos outros métodos de avaliação, incluindo portefólios, auto e hetero-avaliação, utilizando em particular as ferramentas digitais.
Segundo David Pepper (um especialista que
trabalha em questões de avaliação nesta área e
que colabora com o KeyCoNet), para avaliar as
competências-chave com sucesso, em primeiro
lugar há que defini-las melhor, decompondo-as
em subcompetências e em metas concretas de
aprendizagem. Nesta linha de pensamento, há
que modificar os métodos de avaliação, asseguAlém disso, a avaliação das competências nem rando que os componentes das competênciassempre se enquadra no método tradicional de chave (conhecimento, competências e atitudes)
avaliar os alunos individualmente, porque a são avaliados em interação e não isoladamenaprendizagem através da resolução de proble- te, reconhecendo que a relação entre estes três
mas se presta naturalmente ao trabalho em componentes não é linear, nem uniforme. Por
equipa, por exemplo, e a capacidade de coo- fim, a avaliação deve focar-se na aplicação das
peração pode ser, afinal, a competência que competências em contextos pertinentes e ter
se pretende avaliar. Da mesma forma, contex- em conta o processo, bem como os resultados
tualizar problemas na vida real, em situações da aprendizagem. Estes requisitos constituem
autênticas, não é compatível com o método pa- um desafio, em particular para os testes padronizados. Contudo, quando concebidos de forma
dronizado de avaliação.
apropriada, podem ser combinados com um
Em relação às oito competências-chave enume- maior leque de métodos de avaliação, para perradas no quadro de referência da UE, as três mitir uma perceção do desenvolvimento dos
primeiras (nomeadamente: Comunicação na aprendentes das competências-chave, ao longo
língua materna; Comunicação em línguas es- dos seus programas de aprendizagem.
trangeiras e Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia) são
Para obter informação mais detalhada acerca
intensivamente avaliadas através das disciplideste assunto, consultar: Rey, O. (2012). ‘‘Le
nas tradicionais, mas quase exclusivamente
defi de l’évaluation des competences’’. Dossier
dentro da própria disciplina, quando poderiam
d’actualité, veille et analyses, n.º 76, junho
ser proveitosamente avaliadas também nou2012, Institut Français de l’Education (em
tros contextos. Em contraste, as cinco restanfrancês), e Pepper, D. (2011). ‘‘Assessing Key
tes competências-chave transversais são avaCompetences across the Curriculum - and
liadas muito mais raramente, quer seja através
Europe’’. Jornal Europeu da Educação, vol.
de exames nacionais, quer de testes escolares.
Isto também se aplica aos temas transversais,
46, n.º 3.
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Website do KeyCoNet
http://keyconet.eun.org
O website do KeyCoNet foi lançado em abril
deste ano. O website foi criado para manter o
leitor atualizado acerca das notícias da rede,
atividades e resultados do desenvolvimento
das competências-chave em toda a Europa.
Pode efetuar aqui o seu registo para receber
o boletim informativo do KeyCoNet e consultar no arquivo números anteriores.
Um dos componentes centrais do website é
a ferramenta de pesquisa que fornece acesso a todos os resultados do projeto, permitindo uma busca por país, pela competência
em questão, bem como pelo tipo de resultado
disponível. Os resultados do projeto estão a
ser atualmente preparados e serão carregados para o website, no decurso do projeto,
assim que fiquem disponíveis.

Eventos de Competências-Chave
Desde abril do presente ano, os nossos parceiros do KeyCoNet têm vindo a organizar
eventos nacionais, para promover a rede e
sensibilizar para o trabalho que temos vindo a
desenvolver, a nível nacional. Até ao momento, tiveram lugar eventos nas cidades de Estocolmo, Roterdão, Bad Hofgastein, Bruxelas,
Lyon e Braga. No nosso website, pode aceder
à informação relativa aos eventos anteriores,
incluindo apresentações, etc., bem como aos
próximos eventos. Estes eventos nacionais da
rede serão organizados anualmente, proporcionando uma oportunidade de ficar a saber
mais acerca das atividades e dos resultados da
rede e discutir a possibilidade de a sua organi-

zação se associar a esta rede. A rede tenciona
aumentar o número de países participantes
e expandir a diversidade dos seus parceiros.
Consulte o nosso website para saber se terá lugar algum evento perto de si.

Participe!
Gostaria de contribuir para o
trabalho do KeyCoNet? Veja
como!
 artilhe connosco a(s) sua(s) iniciaP
tiva(s) para o desenvolvimento das
competências-chave, preparando
notas de casos, com base nas linhas
de orientação que o seu coordenador nacional lhe fornecerá a pedido
 nvie a sua candidatura para se torE
nar associado ou membro efetivo da
rede, manifestando o seu interesse
ao seu coordenador nacional

Como pode beneficiar do KeyCoNet?
• Envolva-se nos resultados do
projeto, que serão divulgados no
nosso website, à medida que vão
sendo disponibilizados, ao longo
dos três anos de duração da rede.
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Saiba mais sobre

os parceiros da rede:

Ministérios da Educação / Agências nacionais

http://www.bmukk.gov.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.dgidc.min-edu.pt/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

(national coordinator)

Universidades e Institutos de Investigação

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

http://www.statpedu.sk

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/
english/

(national coordinator)

http://www.cicero.fi
(national coordinator)

https://www.jyu.fi/en/

Parceiros relacionados com práticas

http://www.ja-ye.eu

http://www.rektorsakademien.se
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Contacte-nos!
A European Schoolnet coordena o projeto KeyCoNet e gostaríamos de saber do seu interesse
em receber informação futura ou em nos facultar sugestões. Seguem os nossos contactos:
info@keyconet.eun.org
About european schoolnet
A EUN é uma rede de 30 Ministérios da Educação, na Europa e não só, e foi criada há 15
anos com o objetivo de contribuir para a inovação no ensino-aprendizagem dos seus principais parceiros: os Ministérios da Educação, as escolas, os professores e os investigadores.
As atividades da European Schoolnet abrangem três áreas de trabalho:
Política, investigação e inovação: partilha de informações e construção de um repositório de práticas.
Serviços escolares: reforço da cooperação entre as escolas europeias.
Apoio prestado: de que modo as TIC e os meios digitais contribuem para transformar
os processos de ensino-aprendizagem.
EUN (European Schoolnet) : Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels - http://www.eun.org
Tel: +32 (0)2 790 75 75 - fax: +32 (0)2 790 75 85

Siga-nos no
http://europeanschoolnet.org
http://www.facebook.com/european.schoolnet

@eu_schoolnet

O projeto KEYCONET foi financiado através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia. A responsabilidade por esta publicação cabe exclusivamente ao seu autor e a Comissão não se responsabiliza por qualquer utilização que
possa ser dada às informações nela contidas.
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