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Editorial
Caros leitores,
Bem-vindos à primeira edição de 2013 do boletim informativo
KeyCoNet!
A KeyCoNet é a Rede Europeia de Políticas sobre Competências-Chave na Educação Escolar, fundada sob a alçada 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, atividades e resultados da rede.
O boletim KeyCoNet é publicado três vezes por ano, apresentando relatórios regulares sobre os desenvolvimentos respeitantes
às atividades, sítio web e eventos da rede, bem como notícias europeias, internacionais e nacionais sobre o desenvolvimento de
competências-chave na educação escolar. Cada edição dá igualmente destaque a um aspeto específico do desenvolvimento de
competências-chave ou a um resultado recente das atividades
da rede. O foco desta edição incide na reforma das Competências-Chave na Irlanda sobre a qual um grupo de membros da KeyCoNet se inteirou durante a visita de aprendizagem interpares a
Dublim no mês de março. A visita permitiu-nos explorar alguns
dos problemas de implementação que a reforma educativa holística irlandesa enfrenta, e é com prazer que partilhamos estas
ideias com os nossos leitores.
Fazemos votos de uma agradável leitura desta primeira edição
de 2013, anunciando desde já que o envio da próxima edição do
boletim informativo KeyCoNet terá lugar em setembro.
Caroline Kearney
(Analista Educativa e Gestora do Projeto KeyCoNet, European Schoolnet)
Em nome da Rede KeyCoNet
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ACERCA DA KEYCONET – A
REDE DE COMPETÊNCIASCHAVE
A KeyCoNet centra-se na análise das iniciativas
para a implementação de competências-chave
no ensino primário e secundário, na Europa. O
projeto terá a duração de três anos e está agora
no seu segundo ano. Visite a página Resultados
do Projeto no sítio web da KeyCoNet (http://
keyconet.eun.org/project-results) para aceder
aos diferentes resultados obtidos pela rede até
ao momento.

aprendizagem interpares decorreu em Dublim
onde está em curso a implementação da reforma
irlandesa das Competências-Chave (consultar a
secção Em Destaque). Os relatórios integrais e
os vídeos de ambas as visitas de aprendizagem
interpares encontram-se disponíveis no sítio
web da KeyCoNet.
Finalmente, com base nos dados recolhidos ao
longo do projeto, através dos resultados supramencionados, serão emitidas recomendações,
em 2014, quanto a políticas e práticas, relativamente aos facilitadores e aos obstáculos a uma
implementação holística do DCC.

Apesar de este projeto utilizar o Quadro de Referência Europeu de 2006 como ponto de partiA KeyCoNet produziu duas análises de litera- da, temos a noção de que as competências-chave
tura sobre questões fundamentais relacionadas podem manifestar-se e interpretar-se de variacom a definição e implementação das competên- das formas, de acordo com cada contexto naciocias-chave na educação escolar na Europa e com nal. Desta forma, a rede adota uma abordagem
abordagens à avaliação. Além disso, parceiros aberta e inclusiva, pelo que serão igualmente
da rede colaboraram igualmente com coorde- considerados assuntos de elevada prioridade,
nadores do projeto a nível nacional, com vista a utilizados como princípios orientadores para a
produzir notas de casos (disponíveis em inglês, revisão dos currículos escolares (por exemplo:
francês, português e espanhol) descrevendo as ênfase no desenvolvimento integral da criança
iniciativas de Desenvolvimento das Competên- ou em problemas relacionados com a saúde ou
cias-Chave (DCC) em curso nos seus países. As com a sustentabilidade ambiental).
mais interessantes destas notas de casos foram
selecionadas pela rede para serem transformadas em estudos de casos (análises detalhadas,
Comunicação na língua materna
baseadas numa metodologia rigorosa, elaboraComunicação em línguas estrangeiras
das por investigadores e analistas políticos). O
Competência matemática e competências
primeiro estudo de casos relativo à iniciativa da
básicas em ciência e tecnologia
ASDAN sobre o Certificado de Eficácia Pessoal
no Reino Unido já se encontra disponível no sítio
Competência digital
web (http://keyconet.eun.org/project-results/
Aprender a aprender
case-studies). Os estudos de casos mais estimuCompetências sociais e cívicas
lantes serão igualmente filmados, para ilustrar a
prática em ação relacionada com as competênEspírito de iniciativa e espírito empresarial
cias-chave.
Foram igualmente produzidos e disponibilizados no nosso sítio web um relatório sobre o
roteiro das tendências europeias e panorâmicas
nacionais, para acompanhamento do estado de
progressão do DCC em diversos países da Europa. Todos os anos, têm lugar visitas de aprendizagem interpares a um país onde tenha sido
identificada uma reforma interessante de DCC.
No ano transato, os parceiros da KeyCoNet visitaram Sevilha com o fito de se inteirarem
sobre o programa de integração das competências-chave na Andaluzia. Este ano, a visita de
http://keyconet.eun.org

Sensibilidade e expressão culturais

European Framework for Key Competences (2006)

Entre os 18 parceiros do KeyCoNet, oriundos de
dez países (Áustria, Bélgica, Estónia, Finlândia,
França, Irlanda, Noruega, Portugal, Espanha e
Suécia), contam-se Ministérios da Educação/organismos afins, universidades/institutos de investigação, organizações europeias e parceiros
relacionados com práticas. Esta fértil parceria
permitirá uma sinergia eficaz entre decisores
políticos, investigadores e profissionais. A rede
pretende aumentar o número de países partici3

pantes e alargar a diversidade dos seus parceiros
ao longo da vida do projeto (consultar a secção
Participe).

as práticas de ensino e aprendizagem. Entre
os participantes, contaram-se autores de
políticas educativas, representantes de organismos governamentais e autoridades locais,
responsáveis envolvidos na área da avaliação,
incluindo inspeções-gerais de educação, instituições de investigação e avaliação, diretores
escolares e formadores de formadores.

Durante a conferência, a KeyCoNet teve o
prazer de orientar um workshop sobre a comparação entre abordagens nacionais à avaliação das competências-chave. O workshop começou por apresentar a KeyCoNet e as suas
atividades aos delegados à conferência, a que
se seguiram duas apresentações ilustrativas
das diferentes abordagens à avaliação das
competências-chave em Inglaterra e em França. O exemplo inglês reportou-se ao Certificado de Eficácia Pessoal da ASDAN, que é a
única iniciativa identificada pela rede especificamente centrada na avaliação e validação das
competências transversais na aprendizagem,
no trabalho e na vida. Além desta iniciativa
independente de grande fôlego, que tem sido
integrada a nível nacional, o workshop examinou ainda dois exemplos de menor escala, mas
muito interessantes, em França, relacionados
Conferência sob a Presidência Irlandesa com a avaliação das competências-chave no
da UE: Melhores Práticas de Avaliação 3º ciclo do ensino básico. O primeiro exemplo
para Melhorar o Ensino-Aprendizagem ilustrou uma abordagem baseada na construção de portefólios, adotada pelas escolas, a fim
A rede KeyCoNet participou na conferência de validar competências desenvolvidas dentro
sob a Presidência Irlandesa da UE sobre a ava- e fora do ambiente escolar. O segundo exemliação das competências-chave, em 18 e 19 de plo descreveu uma abordagem não sumativa
março, no Castelo de Dublim. Esta centrou-se à avaliação, envolvendo o desenvolvimento de
nos quadros e práticas de avaliação imple- uma ferramenta informática pela equipa pementados pelas escolas e pelos sistemas edu- dagógica da escola com vista a avaliar compecativos e na melhor forma de promoverem a tências transcurriculares e de base disciplinar.
aquisição de competências-chave e a melhoria
da aprendizagem dos alunos. Os delegados Para mais informações sobre a conferência,
consideraram as implicações em termos de os oradores e as apresentações, bem como
estratégias e práticas educativas de estudos materiais associados, consulte o sítio web da
recentes conduzidos tanto pela Comissão Eu- Presidência Irlandesa da UE: http://eu2013.
ropeia, como pela OCDE, e a experiência de ie/events/event-items/betterlearningandteapaíses que combinaram com sucesso dife- ching-20121201/.
rentes sistemas de avaliação para melhorar

NOTÍCIAS SOBRE O DCC
A NÍVEL EUROPEU/
INTERNACIONAL
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Colaboração da KeyCoNet com redes
europeias vocacionadas para a
educação de migrantes e para a
liderança escolar
A KeyCoNet é uma das três redes europeias financiadas através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia.
Em fevereiro deste ano, os coordenadores da
KeyCoNet tiveram ocasião de se encontrar e
estabelecer articulações com as outras duas
redes que trabalham em áreas diferentes, mas
complementares, numa reunião organizada
para o efeito pela Comissão Europeia. Neste
contexto, a KeyCoNet teve a possibilidade de
partilhar as suas atividades e resultados iniciais, bem como de se inteirar a respeito das
atividades e resultados da Rede Europeia de
Políticas de Liderança Escolar (EPNoSL http://www.schoolleadership.eu/portal) e da
Rede Europeia de Políticas de Educação de
Migrantes (SIRIUS - http://www.sirius-migrationeducation.org/).
A fim de dar continuidade a esta colaboração,
a coordenadora da KeyCoNet esteve presente
na reunião da rede SIRIUS, em Zagrebe, no
mês de abril, onde a oportunidade de trabalhar em conjunto para identificar iniciativas
com especial incidência no desenvolvimento
de competências sociais e cívicas, com destaque para a inclusão social, se apresentou
como um aspeto interessante de colaboração.
Como consequência desta cooperação inicial,
temos o prazer de anunciar que a SIRIUS se
tornou associada da KeyCoNet. Esperamos,
pois, continuar a nossa cooperação e assegurar que as recomendações da nossa rede beneficiam as necessidades dos migrantes.

Conferências internacionais
recentes relacionadas com as
competências

Repensar a Aprendizagem: Competências transversais em foco
A Plataforma Europeia da Sociedade Civil para
a Aprendizagem ao Longo da Vida dedicou a
sua conferência anual deste ano ao debate do
conceito e papel das competências transversais no quadro da estratégia europeia sobre
Repensar a Educação. Num ambiente extremamente complexo e em permanente transformação, os europeus não só devem possuir
e atualizar competências para o mercado de
trabalho, como também devem possuir as
competências transversais que lhes permitam gerir a mudança e se tornar aprendentes
ao longo da vida. Contribuindo diariamente,
através de iniciativas de base, para apetrechar
as pessoas com as competências adequadas
para se tornarem cidadãos realizados, ativos
e com emprego, a sociedade civil pode concorrer para o debate, avançando com abordagens
inovadoras e práticas concretas.

Para mais informações:
http://www.eucis-lll.eu/events/past-conferences/next-eucis-lll-annual-conferenceon-14-may-2013-lifelong-learning-and-active-citizenship-the-missing-links/
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A KeyCoNet apresentou uma proposta que
foi aceite para inclusão nesta conferência, que
passou pela resposta à seguinte pergunta: na
perspetiva do seu projeto, o que é mais importante para a inovação e qualidade da aprendizagem hoje? Em breves palavras, a resposta da
KeyCoNet consistiu em afirmar que a melhoria da qualidade, relevância e eficácia do ensino-aprendizagem hoje exige uma abordagem
interligada e holística ao desenvolvimento das
LINQ 2013 – Inovações e Qualidade na competências-chave, através de práticas inoAprendizagem: O Futuro dos Recur- vadoras baseadas numa conceção social, ativa
e construtivista da aprendizagem. Refletindo o
sos Digitais
tema digital da conferência, a apresentação da
A conferência LINQ deste KeyCoNet sublinhou a importância da compeano incidiu sobre as inova- tência digital dos alunos enquanto veículo para
ções e qualidade na apren- desenvolver igualmente as demais competêndizagem ao longo da vida, cias-chave.
na educação e na formação. Os tópicos discutidos incluíram novos métodos e conceção
Para mais informações sobre
de aprendizagem, aprendizagem assistida por
a conferência, os oradores e as
tecnologias, normas e certificação de qualidade,
apresentações, bem como materiais
desenvolvimento de recursos humanos, compeassociados:
tências e aptidões, recursos digitais, materiais
http://www.learning-innovations.
de aprendizagem e comunidades e colaboração
eu/2013/conference
em linha.
Durante a conferência, os participantes discutiram aprofundadamente quatro tópicos
concretos: educação cívica no quadro do Ano
Europeu dos Cidadãos 2013, competências digitais, competências empresariais e aprender a
aprender. O objetivo foi examinar o que está a
ser feito atualmente nas instituições de ensino
e o que pode ser feito para melhor transmitir e
avaliar as competências transversais.

Publicações recentes
sobre o desenvolvimento
de competências-chave na
europa
• Adomßent, Maik e Thomas Hoffmann (2013).
The Concept of Competencies in the Context of
Education for Sustainable Development (ESD).
Documento concetual.
http://esd-expert.net/assets/130314-Concept-Paper-ESD-Competencies.pdf
• Catherine, Reverdy (2013). «Des Projets Pour
Mieux Apprendre?» Dossier D’actualité Veille
Et Analyses 82 (Fev. 2013)..
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accu%20Eil&dossier=82&lang=fr
http://keyconet.eun.org

• C
 omissão Europeia, DG EAC – A3 (2013).
Opening up Education – a Proposal for an
European Initiative to Enhance Education and
Skills Development through New Technologies. Roteiro.
http://ec.europa.eu/governance/impact/
planned_ia/docs/2013_eac_003_opening_up_education_en.pdf
• T
 awil, Sobhi e Marie Cougoureux (2013).
«Revisiting Learning: The Treasure Within
Assessing the Influence of the 1996 Delors
Report.» UNESCO Education Research and
Foresight. Documentos pontuais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura.
http://unesdoc.unesco.org/images/
0022/002200/220050E.pdf
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NOTÍCIAS SOBRE O DCC A
NÍVEL NACIONAL
Eventos nacionais de networking da
KeyCoNet
Na primeira metade de 2013, os parceiros da
KeyCoNet organizaram 13 eventos dedicados
à discussão da implementação do desenvolvimento das competências-chave na educação
escolar. Apresentamos em seguida uma breve
síntese de alguns dos eventos nacionais de
networking que tiveram até agora lugar.
A AKOV, na Bélgica, reuniu decisores políticos
de diferentes organismos do Ministério da Educação flamengo numa sessão de esclarecimento, realizada em janeiro de 2013, com o fim de

em toda a Europa, mas também de abordar a
forma como as competências empresariais são
promovidas em diferentes países. Durante a
Reunião Plenária Anual, a KeyCoNet foi apresentada como uma das atividades fundamentais que a JA-YE Europa está a implementar em
matéria de competências-chave, em colaboração com outros parceiros europeus.
A Rektorsakademien na Suécia organizou um
evento nacional de networking alternativo e
informal, sob a forma de seminário durante o
pequeno-almoço, no dia 25 de março em Estocolmo, em que participaram diretores escolares, professores e gestores empresariais. Uma
intervenção da Karos Future (uma empresa
internacional de consultoria e investigação)
sobre o futuro da aprendizagem e o papel em
transformação do professor ilustrou também a
importância estratégica da aprendizagem empresarial.

Por fim, o Ministério da Educação da Andaluzia (CEJA), em colaboração com a Universidade
Nacional de Educação à Distância (UNED),
organizou um encontro em Sevilha sobre a integração das competências-chave na educação
escolar e os desafios do trabalho colaborativo.
O Ministério Regional da Educação, a Direção-Geral de Planeamento e Avaliação, autorilançar o segundo ano de atividade da KeyCoNet dades educativas locais, diretores de diferentes
e sensibilizar para a existência da rede e para os departamentos do CEJA (Legislação, Formação de Formadores, Diversidade, Participação),
seus objetivos.
inspetores regionais, além de representantes
Com uma finalidade semelhante, mas uma de universidades, diretores escolares e proparticipação mais alargada, a Junior Achieve- fessores de escolas primárias e secundárias,
ment – Young Enterprise (JA-YE) organizou reuniram-se com a finalidade de sensibilizar e
um evento para professores de 34 países, assim trocar experiências sobre diferentes iniciativas
como a Reunião Plenária Anual da JA-YE para no âmbito do desenvolvimento das competêndelegados nacionais dos órgãos de direção dos cias-chave, a nível regional e nacional.
países, diretores executivos e membros da Direção Europeia. O evento teve lugar em março de
2013, em Riga, na Letónia. Os professores tiveram a oportunidade não apenas de debater a
implementação de vários programas da JA-YE

http://keyconet.eun.org
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A KeyCoNet dá as boas-vindas a 4
novos associados!
Como referimos na secção sobre notícias a
nível europeu/internacional, é com grande
prazer que damos as boas-vindas à nossa
nova associada europeia, a Rede Europeia de
Políticas para a Educação de Crianças e Jovens de Origem Migrante ( SIRIUS - http://
www.sirius-migrationeducation.org). O envolvimento desta rede na KeyCoNet será uma
garantia de que as recomendações apresentadas relativamente ao desenvolvimento de uma
abordagem às competências-chave na educação escolar não só contemplam a consideração
das necessidades de aprendizagem das populações migrantes, como também encorajam
todos os alunos a assimilarem de modo efetivo a diversidade cultural.
É com igual prazer que damos as boas-vindas
a três novos associados oriundos de grupos
de interessados e de países ainda não representados na KeyCoNet. O Fórum para a Liberdade na Educação (FSO - http://www.fso.
hr)é uma Organização Não Governamental
croata, ativa na introdução da educação para
a cidadania no currículo formal escolar. Uma
vez que também é um membro efetivo da rede
SIRIUS, esperamos cooperar com o FSO, especialmente em matéria de competências cívicas. A ASDAN (http://www.asdan.org.uk)
é um organismo de certificação sediado em
Inglaterra que oferece programas e qualificações destinados a desenvolver as competências-chave dos alunos para o trabalho e para a

http://keyconet.eun.org

vida. Tendo já colaborado com a ASDAN através da nota de caso que descreve o Certificado
de Eficácia Pessoal, além de termos beneficiado do seu saber sobre avaliação e acreditação
de competências transversais num workshop
sobre o tema, no âmbito da conferência sob a
Presidência Irlandesa da UE, a perspetiva de
prosseguirmos uma ação de aprendizagem
mútua enche-nos de satisfação.
Por último, temos o prazer de dar as boas-vindas à rede ao instituto de investigação italiano
Learning Community (http://www.learningcom.it/). O Learning Community está atualmente a coordenar um projeto europeu designado VINTAGE (http://vintage.euproject.
org/) cujo objetivo é desenvolver uma ferramenta em linha para a autoavaliação das competências-chave de aprendentes adultos.
Se a sua organização se dedica com entusiasmo e empenhamento ao desafio de dotar todos
os seus alunos das competências-chave de que
eles necessitam para atingir a eficácia pessoal,
o bem-estar e o sucesso no ensino superior e
no mundo do trabalho, a KeyCoNet dá-lhe a
possibilidade de partilhar as suas práticas e
aprender com os seus pares noutras escolas,
assim como com Ministérios da Educação,
inspeções-gerais, universidades e outros parceiros europeus que operam neste campo.
Para saber como pode tornar-se associado da
rede, consulte a secção “Participe” deste boletim informativo.

8

EM DESTAQUE:
A REFORMA IRLANDESA DAS
COMPETÊNCIAS-CHAVE

volverem durante o 3º ciclo do ensino básico:
Gestão Pessoal, Bem-Estar, Comunicação,
Criatividade, Trabalho de Equipa e Gestão da
Informação e Raciocínio. Em parte, correspondem às competências-chave definidas no
Quadro de Referência Europeu, complementando ao mesmo tempo a estratégia nacional
Esta edição apresenta em destaque algumas
relativa à literacia e à numeracia, e são de nadas ideias que os parceiros da KeyCoNet re- tureza transversal. Estas competências consticolheram durante a visita de aprendizagem tuirão uma componente essencial de um novo
interpares a Dublim, em 18 e 19 de março 3º Ciclo do Ensino Básico, que será adotado,
de 2013. O parceiro irlandês da KeyCoNet,
o Conselho Nacional para o Currículo e a
Avaliação (NCCA), em estreita cooperação
com a European Schoolnet, recebeu a visita
de aprendizagem interpares deste ano, que
envolveu visitas a duas escolas secundárias,
assim como uma sessão de debate e esclarecimento com um inspetor escolar, um representante da Comissão Nacional de Exames e
três estudantes-docentes.

em setembro de 2014, em inglês e em cursos de
curta duração, por todas as escolas, e será gradualmente implementado em todas as disciplinas. A reforma encontra-se atualmente em fase
experimental em 48 escolas, sendo coordenada
pelo NCCA. O novo 3º Ciclo do Ensino Básico
é o projeto de desenvolvimento curricular de
maior escala, empreendido nas últimas décaIntrodução das Competências-Chave
das, no âmbito do sistema educativo irlandês, e
no 3º Ciclo do Ensino Básico com
as competências-chave representam um imporvista a um ensino-aprendizagem mais tante aspeto deste. Trata-se de uma sequência
reflexivo
natural da reforma das Competências-Chave
A Irlanda compreende que a incorporação das que já foi introduzida no Ensino Pós-Secuncompetências-chave no ensino é uma impor- dário Não Superior. Encontra-se atualmente
tante alavanca de mudança, conduzindo a uma em desenvolvimento um conjunto de apoios
aprendizagem mais orientada para os alunos e com vista a ajudar os professores do 3º ciclo do
mais eficaz. Foram identificadas seis compe- ensino básico a começar a explorar formas de
tências-chave como sendo essenciais para os desenvolver estas competências-chave nas suas
alunos (faixa etária dos 12 aos 15 anos) desen- salas de aula, incluindo um sítio web dedicado

http://keyconet.eun.org
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com vídeos de exemplos práticos gerados por formar os métodos de ensino-aprendizagem a
professores de outras escolas.
fim de ancorar os conteúdos em situações mais
próximas da vida real. A incorporação das
A visita da KeyCoNet à Community School de
Competências-Chave foi realizada através de
St. Colmcille, uma das escolas-piloto que está
uma abordagem holística, de modo a assegurar
a trabalhar com a aprendizagem baseada em
a coerência dos objetivos pedagógicos, das prácompetências, demonstrou de que modo esta
ticas de ensino-aprendizagem, da avaliação dos
abordagem encoraja uma prática de reflexão
alunos e da formação de formadores.
e abordagens mais inovadoras ao ensino. Tem
igualmente contribuído para que os alunos se A alteração das práticas e conceitos tem lugar
tornem aprendentes mais reflexivos e mais através do estabelecimento e funcionamento
conscientes, capazes de obter mais sucesso de redes escolares que permitem a comunicana sua aprendizagem. Desde o início, foi dada ção entre os professores que trabalharam diapreferência ao uso de terminologia simples riamente com as competências-chave nas suas
e clara para designar e definir as competên- salas de aula. O objetivo é persuadir pelo exemcias-chaves, com vista a facilitar o mais pos- plo e não simplesmente acatar a retórica oficial.
sível a sua adoção por alunos e professores e a Os melhores veículos para a mudança são os
sua compreensão pelos encarregados de edu- próprios professores; é, por essa razão, estratecação. Ao invés de adaptar todos os conteúdos gicamente prudente dar aos professores o temdisciplinares, a prioridade da reforma irlandesa po necessário para adquirirem as competêndas Competências-Chave consistiu em trans- cias, assim como permitir que se encontrem,
trabalhem em conjunto e aprendam reciprocamente, proporcionando mais oportunidades de
debate formal e informal.
Para garantir o sucesso da incorporação das
Competências-Chave no sistema educativo, o
NCCA tomou a opção estratégica de colaborar
estreitamente com as escolas, o que significa
na prática trabalhar com os professores na sala
de aula, dar prioridade à investigação-ação,
envolver os professores na conceção e implementação da pesquisa e influenciar a política
pública através dos resultados daquela. Uma
das principais estratégias é a promoção de
metodologias como a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem autónoma, a aplicação
do feedback e a reflexão dos alunos. Para tal, o
NCCA disponibiliza vários recursos às escolas
e aos professores com o intuito de encorajar o
seu desenvolvimento profissional, assim como
treinar estudantes-docentes. Foi igualmente
promovida a criação de “Grupos Amigos” de
professores, quer por disciplina específica,
quer por temática. Durante as reuniões regulares (formais e informais), os colegas têm a
oportunidade de falar livremente sobre o que
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funciona, os obstáculos com que se depararam
e a possível entreajuda em diferentes matérias.
Os professores da escola de St. Colmcille consideraram útil esta oportunidade de reflexão
conjunta e, embora admitam que a reforma
absorveu necessariamente muito tempo numa
fase inicial, quando os cursos e os métodos estiverem plenamente desenvolvidos, prevê-se
que o processo seja autossustentável.
Durante a visita de aprendizagem interpares,
tivemos ocasião de nos encontrar com 3 estudantes-docentes que descreveram as suas experiências de formação neste novo contexto
das Competências-Chave. Os alunos do curso
de formação de formadores inicial da Universidade Nacional Maynooth da Irlanda seguem
um módulo de 12 semanas baseado no quadro
de referência das Competências-Chave, centrado em métodos de aprendizagem ativos, incluindo conhecimentos sobre as tecnologias de
informação e comunicação no ensino. A formação de formadores em Maynooth assenta em
duas vertentes principais; o ensino, a aprendizagem e a avaliação, e o professor enquanto
profissional criticamente reflexivo. Os estudantes-docentes expressaram uma enorme
satisfação com a formação recebida pois esta
fomentou uma abordagem criativa, reflexiva e
inovadora ao ensino.

Projeto Matemática – contextualizar a
matemática em situações da vida real
Um conjunto de estudos sobre o currículo de
matemática no ensino secundário concluiu
que a abordagem didática era extremamente
tradicional e a ênfase dada à resolução de
problemas limitada. As qualificações dos
professores baseavam-se na aprendizagem
memorizada, numa insistência em rotinas
e procedimentos descontextualizados e na
aplicação e conhecimento aprofundado de
conceitos básicos. Os últimos quarenta anos
no ensino da matemática caracterizavam-se
ainda por uma cultura de elevada abstração.
Além disso, os resultados dececionantes dos
alunos irlandeses nos estudos PISA, em 2002
e 2003, reforçaram estas preocupações.
Deste modo, o Projeto Matemática visou promover uma cultura colaborativa em que o estudo da matemática é considerado como uma
atividade social que passa por discussões
com os alunos como um dos métodos de
consolidar a sua compreensão. O ensino é encarado como um diálogo não linear em que
significados, associações e mal-entendidos
são identificados e usados para permitir aos
alunos que aprendam com eles. O projeto
procura promover a compreensão de conceitos, aptidões processuais, a competência estratégica, o raciocínio adaptativo e a vocação
produtiva. Foram realizadas, desde o lançamento do projeto, auscultações em grande
escala ao público em geral e a investigadores
e associações de especialistas em matemática. Apesar disso, as mudanças deram azo a
vários debates e a polémica, ditando a necessidade de uma campanha alargada de informação pública, incluindo um vídeo explicativo dos objetivos do projeto (http://youtu.
be/RlSQwYbpcSc).
A iniciativa foi lançada em pleno pelo NCCA,
em 2008, em 24 escolas-piloto. Tornou-se rapidamente claro que, sem abordar a questão
da avaliação, o Projeto Matemática não poderia impulsionar a mudança nos processos
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de ensino-aprendizagem. Desta forma, foram
modificados alguns testes de matemática
para melhor refletir esta nova metodologia de
ensinar a aprender matemática, que incluíam
problemas contextualizados, a interpretação
de estatísticas e uma importância maior da
demonstração da compreensão através da escrita. A aceitação destas alterações revelou-se
difícil para alguns professores, encarregados
de educação e mesmo alunos. O NCCA contou
com o intercâmbio de experiências a nível
de redes profissionais (Workshops do Projeto Matemática) para ajudar os professores a
adaptarem-se às mudanças e a centrarem-se
nas questões pedagógicas. O estabelecimento
de diálogo, discussões e debates sobre o modelo de ensino representou uma componente
importante destes workshops.
A rede KeyCoNet teve a oportunidade de
ver o impacto que o Projeto Matemática tem
tido numa das escolas-piloto participantes, a
Community School de St. Mark, em Dublim.
A escola tem 800 alunos, na sua maioria provenientes de famílias economicamente desfavorecidas, com uma elevada percentagem de
migrantes e viajantes. O pessoal docente da
escola confirmou que o projeto se tem revelado extremamente benéfico na motivação dos
seus alunos, especialmente os alunos desfavorecidos e de mais fraco aproveitamento.
Nas salas de aula que visitámos, prevalecia
uma clara aposta no trabalho colaborativo,
incluindo a disposição das mesas de modo
a que os alunos pudessem sentar-se face a
face em pequenos grupos para facilitar a discussão. O professor começou por apresentar
as competências sobre que iriam trabalhar
(também visivelmente afixadas nas paredes),
explicou cada uma das fases do trabalho, distribuiu materiais de apoio à atividade (relacionada com uma situação concreta da vida
real) e deixou, em seguida, os alunos entre-

gues ao seu próprio trabalho, circulando pela
sala para responder a perguntas, apontando
problemas e verificando se todos estavam no
bom caminho.
A KeyCoNet manifesta o seu reconhecimento

a todos os colegas irlandeses que fizeram da
visita de aprendizagem interpares deste ano
uma fértil oportunidade de aprendizagem
para todos nós. Foi uma visita que contribuiu para o avanço da reflexão da rede com
vista a possíveis recomendações de estratégias e práticas relativas à implementação de
uma abordagem às competências-chave nas
escolas, pelo que esperamos dar seguimento
aos progressos da Irlanda nesta importante
reforma.

Para uma leitura mais aprofundada, consulte o relatório sobre a Visita de Aprendizagem Interpares,
elaborado pelo nosso parceiro, French Institute of Education, na página Resultados do Projeto do nosso
sítio web (http://keyconet.eun.org/project-results).

http://keyconet.eun.org
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SÍTIO WEB DA KEYCONET

http://keyconet.eun.org

Que pode fazer no sítio web da KeyCoNet?
• Ver o vídeo recentemente produzido (http://youtu.be/Xej5SHqvf18) para saber mais sobre as
atividades e membros da KeyCoNet.
• A ssinar o boletim informativo da KeyCoNet e consultar edições anteriores no arquivo.
• Aceder a notícias sobre o desenvolvimento das competências-chave, publicadas nas últimas
edições de outros boletins informativos com que temos ligações, como o boletim informativo
da rede Eurydice e da Sociedade da Informação, bem como a relatórios recentes da Comissão
Europeia, da OCDE e de outras organizações nacionais e internacionais dedicadas à matéria.
• Tirar partido da ferramenta de pesquisa (http://keyconet.eun.org/project-results) que filtra
os resultados do projeto por país, competência e tipo de resultado disponível.

Que resultados do projeto pode encontrar no sítio web da KeyCoNet?
• Duas análises de literatura sobre o desenvolvimento das competências-chave na educação escolar
na Europa e a avaliação das competências-chave.
• Um catálogo contendo sínteses de iniciativas relativas ao desenvolvimento das competências-chave na
Europa.
• Notas de casos, disponíveis em inglês, francês, português e espanhol, que descrevem iniciativas interessantes a nível nacional na Europa, relacionadas com a
implementação das competências-chave nas escolas.
• Estudos de casos desenvolvidos a partir das notas de casos mais interessantes e redigidos
por investigadores e analistas políticos com base numa metodologia rigorosa.
• Um roteiro de tendências europeias respeitante ao desenvolvimento das competências-chave, que oferece uma panorâmica sobre as iniciativas analisadas nas notas de casos.
• Panorâmicas nacionais apresentando um quadro global da abordagem adotada ao desenvolvimento das competências-chave e do progresso atual em cada um dos seguintes países:
Áustria, Bélgica, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Portugal, Eslováquia e Suécia.
• Relatórios das visitas de aprendizagem interpares da rede a Sevilha e a Dublim,
com os respetivos vídeos.

http://keyconet.eun.org
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EVENTOS SOBRE COMPETÊNCIAS-CHAVE
Os parceiros da KeyCoNet estão atualmente a
organizar eventos nacionais de networking em
toda a Europa. Embora estes eventos variem em
termos de escala, alcance geográfico e natureza
dos participantes, o objetivo comum é recolher
conhecimentos e adquirir compreensão sobre a
melhor forma de implementar uma abordagem
às competências-chave na educação escolar,
disseminar os resultados do projeto e alargar a
adesão à rede.

Através destes eventos presenciais, em 2013, o
trabalho da KeyCoNet será apresentado e discutido pessoalmente com cerca de 2500 pessoas em toda a Europa. Gostaria de ser uma
destas pessoas e participar? Consulte o quadro
abaixo e acompanhe o nosso sítio web para saber se irá ter lugar um evento próximo de si!

Próximos eventos nacionais de networking
Tema

Local

Data

Parceiro organizador

Competências e formação de formadores de
professores

Lyon, França

Julho 2013

French Institute of
Education

Festival de Competências

Estocolmo, Suécia

Setembro 2013

Rektorsakademien

Competências-Chave
no 3º Ciclo do Ensino
Básico

Dublim, Irlanda

Outubro 2013

National Council
for Curriculum and
Assessment

O desafio europeu e
a implementação das
competências-chave no
currículo em Espanha

Madrid, Espanha

13 de outubro
2013

UNED

Um entusiasmo permanente por aprender

Bruxelas, Bélgica

22 de outubro
2013

AKOV

2º Encontro Anual da
Rede Europeia de Escolas Inovadoras (ENIS)

A confirmar

Outubro/Novembro 2013

BMUKK

http://keyconet.eun.org
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PARTICIPE!
Gostaria de contribuir para o trabalho do KeyCoNet? Veja como adiante!
Para nos contactar, escreva para keyconet-info@eun.org.
• Conhece algumas iniciativas interessantes a nível nacional ou europeu sobre a implementação das competências-chave a nível escolar? Em caso afirmativo, informe-nos para que
possamos incluí-las na nossa próxima compilação de notas de caso em 2013.
• Tem conhecimento de notícias a respeito do desenvolvimento das competências-chave que possam
ser de interesse para incluir na próxima edição do nosso boletim informativo? Comunique-nos.
• Verifique o nosso sítio web para saber se algum dos eventos de networking da KeyCoNet está
previsto para um local próximo de si!
• Envie um pedido de adesão da sua organização à rede para: http://keyconet.eun.org/partners/associates.

Que benefícios tem um membro da rede ?
• A oportunidade de influenciar uma nova área na definição de políticas de elevado interesse
para a Comissão Europeia e de ter voz nas recomendações finais sobre o DCC que ajudarão a
configurar a posição da UE e dos estados-membros sobre esta matéria;
• A oportunidade de estabelecer contactos com várias organizações europeias de proa a nível
de políticas, investigação e práticas, que têm um interesse no DCC, assim como de identificar
oportunidades de cooperação futura com as mesmas;
• A oportunidade de participar em eventos ou encontros de networking com viagens locais (e
porventura não locais) pagas e de participar em qualquer das atividades e oportunidades de
aprendizagem em linha organizadas pela rede KeyCoNet;
• A oportunidade de adquirir uma visão sólida sobre a situação atual do DCC na Europa, alicerçada em provas válidas, proporcionada pelos parceiros da KeyCoNet nas áreas de política,
investigação e prática;
• A oportunidade de participar em webinars em linha sobre o DCC;
• A oportunidade de exibir o emblema eletrónico da KeyCoNet no seu sítio web e ter direito
a utilizar o logotipo da KeyCoNet para demonstrar o empenhamento da sua organização no
DCC.

Não existe taxa de inscrição nem qualquer obrigação de relato; unicamente um grande número de vantagens!
Por isso, adira à rede (http://keyconet.eun.org/partners/associates) e faça parte da nossa crescente comunidade sobre o desenvolvimento das competências-chave na educação escolar na Europa.
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SAIBA MAIS SOBRE

OS PARCEIROS DA NOSSA 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.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

Universidades e Institutos de Investigação

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

http://www.eiesp.org

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

http://www.ie.ul.pt

http://www.cicero.fi

www.uned.es

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

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

Parceiros relacionados com práticas

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

CONTACTE-NOS
Gostaríamos de saber se está interessado(a) em receber mais informações ou em apresentar-nos sugestões. Contacte-nos através de: keyconet-info@eun.org
ACERCA DA EUROPEAN SCHOOLNET
A European Schoolnet é a coordenadora do projeto KeyCoNet.
A EUN é uma rede de 30 Ministérios da Educação dos estados-membros da Europa, que
lidera a inovação educativa a nível europeu. Sendo um importante grupo de reflexão internacional, a European Schoolnet oferece serviços educativos em nome da Comissão Europeia, dos Ministérios da Educação associados e dos parceiros da indústria.
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.

SIGA-NOS EM
http://europeanschoolnet.org

#KeyCoNet

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.

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

