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Introdução
dr Bénédicte Halba. Iriv

A luta contra o abandono escolar precoce (ESL) tem sido uma das principais prioridades da Comissão Europeia e de todos os seus membros nos últimos
vinte anos, sendo esta uma das principais fontes de desigualdade. Abandonar a escola compromete o futuro dos jovens, especialmente quando estes
pertencem a um meio social mais difícil. O insucesso escolar é "um conceito amplo que pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes"
(Psacharopoulos, 2007). Esta é, antes de mais, uma questão semântica. No Conselho Europeu de Lisboa, a União definiu o insucesso escolar como "o
número de jovens entre os 18 e os 24 anos de idade com apenas o nível do ensino secundário inferior que não frequentam o ensino superior e a formação".
Foi estabelecido um marco, que a proporção de abandono escolar precoce não deveria ser superior a10% até 2010 (Comissão Europeia, 2006); isto ainda
não foi atingido em 2021 para todos os membros da UE. George Psacharopoulos sublinha também que nos Estados Unidos a palavra-chave dominante
é "adequação" referindo-se a "financiamento público insuficiente das escolas de acordo com uma variedade de critérios de referência". A excelência e a
adequação são utilizadas indiferentemente, o lema da Aliança para a Educação Excelente (2006) nos Estados Unidos é "cada criança é graduada".
O estudo PISA (Programme for International Student Assessment) da OCDE, lançado em 2000, permite analisar o desempenho nacional por género,
estatuto socioeconómico e origem imigrante. Contém informação contextual sobre o ambiente escolar e as atitudes dos alunos, tais como os seus planos
para a educação contínua, a sua denúncia como vítimas de bullying e o sentimento de pertença à escola (Comissão Europeia, 2019). Numa perspetiva da
União Europeia, os resultados do PISA são particularmente importantes porque estão diretamente ligados ao quadro estratégico de cooperação "Educação
e Formação 2020" (ET2020). Nas suas orientações políticas (Von der Leyen, 2019), a presidente da Comissão Europeia declarou: "A redução do insucesso
escolar é fundamental para atingir este objetivo e tornar o princípio 1 do pilar europeu dos Direitos Sociais uma realidade". Estes 20 princípios são o
farol para uma Europa social forte "justa, inclusiva e cheia de oportunidades".
De facto, as políticas para reduzir o abandono escolar precoce devem combinar educação e política social, trabalho juvenil e aspetos relacionados com a
saúde, tais como o abuso de substâncias, problemas mentais ou emocionais (Comissão Europeia, 2011). Para os peritos da UE, as razões para o abandono
escolar precoce são altamente individuais. Embora seja impossível estabelecer um único "perfil" dos jovens que abandonam a escola precocemente ou
5

uma lista abrangente de causas que levam ao insucesso escolar, como fenómeno social, o AEP segue certos padrões. Os peritos da UE identificaram 7
características principais entre os jovens que abandonam a escola precocemente. São, em geral, mais propensos a fazê-lo os que: provêm de meios pobres,
socialmente desfavorecidos e/ou com baixos níveis de educação; provêm de minorias desfavorecidas (como os ciganos ou outros grupos étnicos
minoritários) ou de origem migrante; pertencem a grupos vulneráveis, como os jovens oriundos de estruturas de assistência pública, as mães adolescentes
e as pessoas com deficiências físicas e mentais ou outras necessidades educativas especiais (NEE); têm de contribuir para o rendimento familiar ou
assumir responsabilidades adultas, tais como paternidade ou cuidado de membros da família; tiveram um historial de desinteresse escolar, absentismo
de longa duração, absentismo ou expulsão; atingiram maus resultados na escola e não têm resiliência escolar suficiente; mudaram frequentemente de
local de residência ou de escola (CE, 2011). Qualquer que seja a razão para o AEP, um ponto central sublinhado pela Comissão Europeia é uma relação
óbvia entre o estatuto socioeconómico e o risco de AEP (Halba, 2014a).
Os peritos da UE concluíram que o AEP é o resultado da interação entre fatores de casa/família/comunidade, fatores escolares e sistémicos. Por
conseguinte, é importante compreender por que razão alguns alunos podem ser excluídos da escola a fim de oferecer políticas públicas apropriadas para
melhorar o Sucesso na Escola para todos e não apenas para uma minoria. Desde 2000, a principal questão que tem sido colocada aos responsáveis
políticos no domínio da educação é "O que é importante para os alunos saberem para se tornarem cidadãos instruídos"?
O reforço da cidadania ativa graças a um envolvimento voluntário é uma forma de abordar a questão (Halba, 2014b). A verdadeira modernidade do
voluntariado é a liberdade que lhe está associada. Os voluntários são livres de dar e de sair. A liberdade é também um dos direitos humanos promovidos
pela União Europeia: "A União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade humana, liberdade, igualdade e solidariedade; baseia-se nos
princípios da democracia e do Estado de direito. Coloca o indivíduo no centro das suas atividades, ao estabelecer a cidadania da União [...]".Tendo em
conta que a UE é uma sociedade pluralista enriquecida por uma variedade de tradições culturais e sociais, que no futuro se tornarão ainda mais diversas,
a Carta dos Direitos Fundamentais da UE enfatiza o respeito pelas diferenças culturais e sociais (o princípio da Diversidade): "A União contribui para a
preservação e o desenvolvimento destes valores comuns, respeitando simultaneamente a diversidade das culturas e tradições dos povos da Europa, bem
como as identidades nacionais dos Estados membros" (Comissão Europeia 2000).
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O Ano Europeu da Cidadania Ativa 2013 foi a ocasião para reforçar o conceito de "Voluntariado para todos". Um envolvimento voluntário inclui tanto
conceitos de altruísmo como de alteridade, baseado no envolvimento de um "outro", diferente de mim, da minha família ou dos meus amigos. Se o
altruísmo se opõe ao egoísmo, a alteridade está ligada ao valor do pluralismo e da diversidade. Ser membro de uma sociedade baseia-se numa série de
direitos, mas também traz consigo uma série de responsabilidades para todos os seus membros, independentemente do seu estatuto: nacionais ou
migrantes (o princípio da Cidadania Ativa).
Desde o Ano Internacional do Voluntariado celebrado em 2001 (IYV2001), o Ano Europeu do Voluntariado de 2011 (EYV2011) proporcionou um novo
passo no reconhecimento do voluntariado. Na sua comunicação sobre políticas e voluntariado da UE, a Comissão Europeia afirma (CE, 2011), na sua
introdução que "O voluntariado é um criador de capital humano e social. É um caminho para a integração e o emprego e um fator-chave para melhorar
a coesão social. Acima de tudo, o voluntariado traduz em ação os valores fundamentais de justiça, solidariedade, inclusão e cidadania sobre os quais a
Europa se baseia".
Uma série de projetos europeus tem sido conduzida desde 2001 combinando teoria e prática (perspetiva de aprendizagem ao longo da vida) destinados a
dotar os educadores (entendidos num sentido lato na escola e fora dela) com ferramentas e métodos relevantes destinados a identificar e avaliar a
aprendizagem única adquirida graças a um envolvimento voluntário, um exemplo significativo de aprendizagem não formal e informal. A ideia principal
era combinar tanto uma aprendizagem alternativa para os estudantes adquirida fora da escola (um exemplo de atividade extracurricular) como um apoio
relevante para que os professores pudessem incluir esta aprendizagem na avaliação geral dos seus estudantes (numa abordagem de competência como
uma competência de cidadania, mas não apenas como muitas outras competências estão em causa).
O projeto CLASS inspira-se nos resultados alcançados pelos projetos anteriores, como recordado no segundo artigo da parte teórica do nosso livro
eletrónico (Halba, iriv). A especificidade do projeto CLASS e a sua ligação com os objetivos da Agenda 2030, não só em termos de sustentabilidade
ambiental, mas também de sustentabilidade social, é sublinhada no primeiro artigo da parte teórica (Castellani, SOLCO). O envolvimento de jovens em
atividades de voluntariado tem sido uma preocupação principal e, a pedra de toque da Cáritas para a sua política de juventude centrou-se na capacitação,
como explicado no terceiro artigo com o exemplo desta política na Alemanha (Renic, Caritas Borken). O apoio a professores e escolas tem sido uma das
principais preocupações em Itália desde o lançamento dos Caminhos para as competências transversais e orientação (PCTO) e a investigação conduzida
7

nesta base com provas de serviço de aprendizagem/ evidências de investigação (Bartolucci, Batini & De Carlo, Universidade de Perugia). No último
artigo da parte teórica, o artigo explica a importância de reforçar os valores da cidadania e como estes estão consagrados nos princípios da Lei de Bases
do Sistema Educativo (LBSE) em Portugal (Oliveira, Desincoop).
A segunda parte do e-book desenvolve as várias formas como o projeto CLASS e os seus resultados intelectuais foram testados insistindo nas questões
especiais enfrentadas com o encerramento de escolas devido ao Coronavírus (março 2020- junho 2021) e nas estratégias alternativas implementadas
pelos diferentes parceiros para ultrapassar a questão, combinando o contexto nacional (condições especiais impostas pelo Ministério da Educação) e o
perfil específico de cada parceiro (Universidade, Escola Secundária, Instituto de Investigação, ONG, e organização social).
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Espírito do CLASS
Por Antonia Castellani, Solco (Roma, Itália)
A ideia do projeto
O projeto CLASS deriva da ideia de propor atividades voluntárias a estudantes do ensino secundário, com vista à sustentabilidade social. A ideia baseiase nos objetivos da Agenda 2030, que introduziu o desenvolvimento sustentável como uma das suas palavras-chave, pela primeira vez não só em termos
de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade social, um conceito relativamente novo para o qual ainda não existe uma única definição
acordada.
No nosso projeto, tomámos várias definições de desenvolvimento sustentável como exemplos, mas concentrámo-nos na que foi apresentada no
documento da Comissão Europeia Reflexão 20191, e depois incluída no Dicionário de Negócios: "O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento
que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades".
Esta definição introduz dois princípios fundamentais: o desenvolvimento sustentável tem a ver tanto com a capacitação da sociedade como com a criação
de uma ligação harmoniosa entre gerações.
A ideia do diálogo intergeracional como parte integrante da sustentabilidade é um dos aspetos mais relevantes do projeto da CLASS.
A proposta de introduzir uma experiência voluntária para estudantes em escolas secundárias como uma atividade extracurricular foi introduzida
recentemente na Europa2, tornando possível levar a experiência do voluntariado a um nível de realização mais avançado. Além disso, uma associação
direta de voluntariado=trabalho leva a alguns pressupostos muito importantes:
Por um lado, a utilização do voluntariado da mesma forma que qualquer outra experiência de trabalho aproxima a atividade do currículo escolar.
1.

Estudantes, famílias e professores aprendem a considerar a colaboração com uma organização de solidariedade como uma possível perspetiva de
carreira com vista à sustentabilidade social.

1

Comissão Europeia DOCUMENTO DE REFLEXÃO PARA UMA EUROPA SUSTENTÁVEL ATÉ 2030, COM(2019) de 30 Janeiro 2019.
Por exemplo, deve ser feita referência a dois projetos: o LLP-Comenius “Success at school through volunteering” (2012-2014), e o projeto SCHOLA, financiado pelo Erasmus Plus
(N° 2016-1-FR01-KA201-023866, www.schola-erasmus.eu.
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2.

O voluntariado é plenamente equiparado à experiência de trabalho, ou seja, os estudantes aprendem competências que serão úteis para o seu futuro,
comparáveis (e por vezes até superiores) às adquiridas através de outros tipos de experiência de trabalho.

3.

O voluntariado permite o desenvolvimento de competências-chave e soft skills que não podem ser desenvolvidas durante uma experiência de
trabalho "clássica" e que podem ser particularmente valiosas para os jovens quando entram no mercado de trabalho: resiliência, empatia,
comunicação eficaz, liderança, capacidade de gestão e resolução de problemas, trabalho de equipa, desenvolvimento de competências relacionais.

Diretamente derivados destes pressupostos, os três principais produtos intelectuais do projeto CLASS respondem exatamente às necessidades subjacentes,
levando cada vez a discussão a um nível mais elevado e mais amplo:
1. Necessidade de os professores serem capazes de monitorizar e avaliar a melhoria das competências transversais dos estudantes que empreendem
uma experiência de voluntariado.
Resposta: Kit de ferramentas para os professores avaliarem as competências transversais.
A metodologia e os instrumentos que foram postos em prática para monitorizar e avaliar as competências transversais dos estudantes são de particular
importância: partindo de instrumentos já testados e cientificamente validados, tais como o VAEB - Portfolio Europeu de Voluntários3, foi criada uma
nova ferramenta (Toolkit para professores), que combina autoavaliação e avaliação objetiva por professores e tutores, utilizando métodos já utilizados
pelos parceiros do projeto para avaliar competências transversais.
2. Necessidade de as escolas encontrarem formas de incluir a Sustentabilidade Social nos currículos escolares.
Resposta: Orientações para as escolas.
As Orientações para as escolas oferecem aos gestores escolares e às instituições um conjunto de sugestões sobre como integrar a sustentabilidade social
nos currículos escolares, bem como uma lista de FAQs, que podem ser de grande ajuda na apresentação de projetos de voluntariado a novos interessados.
3. Necessidade de sensibilizar os decisores políticos e as comunidades educativas sobre as oportunidades de crescimento pessoal e profissional
representadas pela experiência do voluntariado, especialmente numa idade jovem.
3

O VAEB - European Portfolio for Volunteers, é uma ferramenta útil para fazer o balanço das competências decorrentes da experiência de voluntariado,
desenvolvida durante o Projecto Europeu Leonardo da Vinci “VAEB”: https://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier.php
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Resposta: Manual de Recomendações a nível europeu.
Uma ação de integração, como o Manual, é essencial para divulgar a estratégia pedagógica inovadora aqui apresentada: por um lado, desenvolver o
voluntariado como uma experiência de aprendizagem para os jovens, com a possibilidade de capitalizar as competências que aprenderam; por outro
lado, oferecer à instituição escolar ferramentas para o desenvolvimento educacional sustentável dos estudantes.

A influência da pandemia
No meio do projeto, a pandemia da COVID levou à necessidade de repensar muitas das ideias do projeto que até então tinham sido tomadas como
garantidas. De repente, as escolas tiveram de aprender a funcionar utilizando o ensino à distância, uma experiência que colocou uma carga de trabalho
consideravelmente mais pesada nos professores e uma enorme carga psicológica sobre todos, especialmente os estudantes, que encontram na escola o
seu ponto de referência mais importante fora da família.
No contexto difícil que todos conhecemos, foi necessário forjar novas relações, encontrar novas formas de colaboração e repensar todas as atividades
planeadas, sem distorcer o projeto.
Por outras palavras, num projeto já experimental era necessário dar um salto em frente e imaginar - e depois realizar - trabalho voluntário virtual.
À medida que a pandemia continuou, foi possível identificar vários campos de atividade, todos ligados em particular ao contacto intergeracional e ao
apoio a pessoas que não eram autossuficientes e/ou incapazes de utilizar meios tecnológicos por várias razões. Isto abriu a porta a uma necessidade que
- até então - tinha sido considerada menos crucial para a implementação do projeto: a necessidade de competências tecnológicas e digitais e, por
conseguinte, a necessidade dos voluntários de prestar apoio nessas áreas.
Para além do gravíssimo problema de saúde, de facto, podemos dizer que um dos efeitos secundários mais fortes provocados pela COVID foi o
isolamento, que se tornou particularmente insuportável para aqueles que tinham pouco ou nenhum acesso à tecnologia digital e multimédia, ou seja,
especialmente os idosos, que talvez tivessem sido autossuficientes até esse momento.
Aliás, precisamente devido à pandemia, desenvolveu-se um sentimento de solidariedade ainda maior entre os jovens, de modo que a resposta ao projeto
foi ainda maior do que esperávamos durante a fase de planeamento.
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A certa altura do projeto, correspondente à primeira vaga da COVID, os parceiros estavam preparados para a possibilidade de não conseguirem completar
o projeto, ou de terem de reduzir os resultados esperados. De facto, quando a segunda vaga chegou, apesar das novas restrições de viagem e dos bloqueios,
a parceria pode continuar com todas as atividades. Este é um passo importante, que demonstra como o voluntariado - ou mesmo uma preparação para o
voluntariado - pode contribuir para um sentimento de pertença à comunidade, e que a realização de uma atividade de serviço social também oferece
apoio àqueles que o oferecem e não apenas àqueles que o recebem. Neste sentido, o projeto CLASS provou ser "o projeto certo no momento certo"
A contribuição fundamental das escolas envolvidas no projeto CLASS deve ser realçada, tanto o Liceo Galilei de Pescara (IT), parceiro do projecto,
como todas as escolas envolvidas pelos outros parceiros: Akademie Klausenhof (Dingden, DE), Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda
(Guimarães, PT), Liceo Alessi e Liceo Galilei (Perugia, IT), Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne, França).
Nesta ocasião, apesar das dificuldades objetivas devidas ao facto de as escolas europeias terem sido lançadas num ensino via internet para o qual não
estavam preparadas, a reação foi excecional, mostrando capacidades notáveis de organização - assim como de resiliência pessoal. Os jovens envolvidos
na experimentação foram assim capazes de aprender com os seus professores as competências transversais que o voluntariado lhes permitiu desenvolver:
empatia, trabalho de equipa, capacidades de gestão, resolução de problemas, liderança e capacidades interpessoais.
A parceria descobriu que a impossibilidade de nos vermos - o que retira muito do que são os projetos Erasmus+, que sempre foram sinónimo de viajar
e partilhar em presença 4 - pode ser superada graças às reuniões on-line: no final, a facilidade do contacto on-line manteve-nos constantemente em
contacto e permitiu-nos trocar ideias e opiniões muito mais frequentemente do que tínhamos planeado.
Assim, assim como para provar a resiliência de professores e estudantes, o projeto CLASS também demonstrou a capacidade de adaptação da equipa
dos parceiros, que pode ser considerado como um projeto de aprendizagem ao longo da vida.
Como gestora do projeto, gostaria de agradecer pessoalmente a todos os parceiros por serem uma equipa excecional: Solco Srl (Itália), Universidade de
Perugia - Departamento de Filosofia, Ciências Humanas e Ciências da Educação (Itália), Liceo "G-Galilei" Pescara (Itália), IRIV - Instituto de
Investigação e Informação sobre Voluntariado (França), Caritas Borken (Alemanha), e Desincoop (Portugal).

4

Os projetos Erasmus + estão muito ligados à Mobilidade, como ilustração da liberdade básica de circulação europeia..
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CLASS- Supporting teachers & school in order to enhance voluntary activities among their students to struggle
against Early School Leaving- from the SAS to the CLASS
By dr Bénédicte Halba, iriv conseil (Paris, France)
Introdução
O abandono escolar precoce (AEP) é um fenómeno multifacetado (Van der Graaf, Vroonhof, Roullis, Velli, 2019). Os fatores mais notáveis, são "a
situação socioeconómica da pessoa, os antecedentes educacionais da família, os fatores de pressão e atracão do mercado, mas também a relação com a
escola e os programas oferecidos, e não menos por razões individuais".
A União Europeia tinha o objetivo em 2000 de diminuir o nível de abandono escolar precoce para 10% no âmbito da estratégia Europa 2020. Mais tarde,
em 2011, o Conselho emitiu uma Recomendação sobre a redução do abandono escolar precoce convidando os Estados-Membros a adotarem políticas de
prevenção, intervenção e reintegração com a publicação de um estudo do Parlamento Europeu intitulado "Reduzir o abandono escolar precoce na UE".
Desde 2011, a taxa de abandono escolar precoce diminuiu na UE28 em 2,8%, de 13,4% em 2011 para 10,6% em 2017. Entre os Estados-Membros,
existem diferenças de desempenho em relação aos seus objetivos nacionais para 2020, com alguns a apresentarem bons resultados. Nos quatro países do
projeto CLASS, as diminuições das taxas de AEP foram as seguintes (Eurostat, 2019): França de 12,3% em 2011 para 8,9% em 2017; Alemanha de
11,6% para 10,1%; Itália de 17,8% para 14,0% e Portugal de 23% para 12,6%. Por conseguinte, devemos considerar não só as taxas em 2017 que podem
ainda ser elevadas (e acima dos 10% esperados), mas também os esforços alcançados e as principais progressões. Nesta perspetiva, Portugal alcançou
certamente os resultados mais notáveis, a França e a Itália enfrentando a mesma situação, e a Alemanha numa situação de statu quo.
Pretendemos mostrar no nosso artigo que a melhor forma de combater o abandono escolar precoce é reforçar uma abordagem em três etapas. Num
primeiro passo, a ideia é reforçar uma estratégia abrangente destinada a combinar a aprendizagem formal (na escola) com a aprendizagem não formal e
informal (fora da escola) com uma relação necessária a ser construída entre pais e professores e uma abordagem de liderança a ser implementada. Num
segundo ponto, enfatizaremos como as atividades pós-escolares podem ser uma forma tanto de adquirir competências básicas e complexas como de
melhorar a equidade social; de facto, contribuem para construir uma colaboração diferente entre professores e alunos. Num terceiro ponto, explicaremos
14

como o voluntariado pode ser considerado como um exemplo perfeito de atividade extracurricular. Uma atividade de voluntariado é útil não só para
adquirir uma competência de cidadania, mas também para melhorar outras competências "complexas" mencionadas no quadro europeu das "Oito
competências-chave" (Comissão Europeia, 2006 & 2018), tais como aprender a aprender, empreendedorismo ou diversidade cultural. A escola não é o
único lugar para aprender, mas o sucesso na escola é um primeiro e principal passo para construir um futuro, tanto como cidadão, tanto como profissional.
I-

Atividades extracurriculares para capacitar os estudantes que possam ser confrontados com dificuldades na escola

O abandono escolar precoce é explicado por vários fatores. A relação entre o investimento público na educação e a redução do abandono escolar precoce
não é evidente. Não existe uma correlação linear. Uma série de fatores parece ser mais relevante para explicar o AEP de outros níveis e campos políticos.
A eficiência das políticas públicas está em jogo, uma vez que uma despesa melhor orientada deve basear-se nas necessidades dos alunos - a despesa
pública é relevante para reduzir o AEP sob esta condição. De facto, existe uma relação estreita entre o investimento público e outras áreas como o
mercado de trabalho, a inclusão social ou a redução da pobreza.

1- Um exemplo de política educativa inovadora em França desde os anos 90
Esta abordagem tem sido enfatizada em França com a chamada "Politique de la ville" ("Política da cidade") implementada desde o início dos anos 90
em zonas urbanas sensíveis, em primeiro lugar, em todas as zonas pobres desde 2014 com a reformulação desta política inovadora. Destina-se a capacitar
a nível local todos os atores envolvidos na educação também chamada “comunidade educativa" - escolas (diretores e professores), famílias, e autoridades
locais. No centro desta política inclusiva, encontramos jovens que são simultaneamente estudantes (nas escolas) e crianças (nas suas famílias); são
também futuros cidadãos para que as autoridades locais sejam tidas em conta. Esta política pública para a educação foi renovada nos últimos dois anos
em França com um rótulo especial atribuído às cidades que estão ativamente envolvidas na educação - são chamadas "cidades educativas" ("Cités
éducatives"). Este rótulo apoia as autoridades locais (principalmente cidades e vilas) que implementaram ações inovadoras juntamente com escolas em
territórios sensíveis, caracterizados principalmente por um baixo rendimento dos agregados familiares. Esta política envolve diferentes campos como a
Educação e a primeira infância, Habitação e condições de vida, Emprego e inclusão profissional, Coesão Social e Segurança e prevenção da delinquência.
15

Em 2001, dez anos após o início desta política educativa em França, foi colocada uma ênfase principal na aprendizagem pós-escolar.
Esta política envolve diferentes campos como a Educação e a primeira infância, Habitação e condições de vida, Emprego e inclusão profissional, Coesão
Social e Segurança e prevenção da delinquência. Os principais ministérios envolvidos foram os seguintes: Educação Nacional, Emprego e Solidariedade,
Juventude e Desporto, Famílias, Infância e Deficiência, Cidade. Assinaram juntos uma Carta e um Guia destinados a apoiar a tutoria escolar (Guide
d'accompagnement à la scolarité, 2001). A ideia era fornecer um apoio especial às famílias que vivem em zonas sensíveis ("quartiers sensibles" ou
"quartiers") através de centros sociais, associações e quaisquer organizações sem fins lucrativos envolvidas no terreno. Os mediadores culturais e sociais
chamados em França "adultes relais" (trabalhadores sociais respeitando uma Carta especial adotada em 2004), que foram inicialmente criados numa base
voluntária, encarregaram-se de fazer uma ponte entre os habitantes e os organismos públicos em zonas sensíveis. Têm estado estreitamente associados à
"Política da cidade". Nesta abordagem holística, as crianças foram envolvidas em primeiro lugar em atividades pós-escolares com o objetivo de as ajudar
a fazer os seus trabalhos de casa. Num segundo lugar, os pais foram também associados como voluntários em oficinas especiais que tinham escolhido
(em arte, cultura, culinária, artesanato...). Alguns pais poderiam também estar envolvidos num processo educativo como a alfabetização de adultos com
antecedentes migratórios que não frequentaram a escola nos seus países de origem; mas também famílias de nacionais cujos pais tinham abandonado a
escola. Os cursos para famílias migrantes são geralmente ministrados por associações especializadas em francês como língua estrangeira (FLE para a
sigla francesa). O curso para famílias com baixo rendimento e baixo nível de educação (com questões de analfabetismo) foi ministrado em áreas urbanas
e rurais por organizações geralmente pertencentes a um movimento associativo único destinado a melhorar a educação para todos ("éducation
populaire"). Tem uma longa tradição em França desde o movimento lançado na década de 1930 chamado "Front Populaire" que ofereceu as primeiras
duas semanas de férias aos empregados. Exemplos dessas associações são a Ligue de l'Enseignement ou a Secours Populaire nos subúrbios; no lado do
país, uma rede específica "Familles rurales" propõe uma série de cursos de formação.

2- A educação como um continuum (na escola e na família)
Nos últimos anos, o processo de envolver toda a família e não apenas as crianças, foi também implementado na escola. Pediu-se aos diretores que
criassem lugares especiais nas suas escolas para dar regularmente as boas-vindas aos pais para discutir as questões com que os seus filhos se deparam ou
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para sugerir qualquer atividade pós-escolar que possam achar relevante para os seus filhos, a fim de melhorar o processo de aprendizagem. Se os primeiros
educadores forem pais, a educação é um continuum e por isso o mesmo discurso deve ser proferido na escola e em casa para apoiar as crianças num
processo de aprendizagem frutuoso. Caso contrário, pode criar uma confusão na mente dos estudantes. Muitas famílias, tanto com antecedentes
migratórios, como nacionais com um percurso educativo pobre, perdem-se na escola, uma vez que o sistema educativo é demasiado difícil de
compreender. Os próprios pais podem ter a experiência de terem abandonado a escola e, por isso, devem evitar repetir o mesmo processo negativo com
os seus filhos. Por conseguinte, isto não é suficiente para apoiar os estudantes; os seus pais devem também ser associados juntamente com professores e
diretores. Em complemento, pessoal pago ou voluntários em organizações ou associações que oferecem atividades extracurriculares podem também
fornecer uma perspetiva diferente, por vezes menos intimidante para os pais.
Este espírito é partilhado pela OCDE desde 2008 com os estudos TALIS (Teachers and School Leaders as Lifelong Learners) que se concentram na
liderança na escola. "A ideia é dar aos professores e líderes escolares a oportunidade de exprimirem as suas opiniões sobre as suas condições de trabalho,
ambientes e práticas de aprendizagem" (OCDE, 2019). A liderança deve ser entendida num sentido lato como um líder pode ser definido como qualquer
pessoa que possa ter um impacto positivo no processo de aprendizagem - apoiando alguns estudantes que estão perdidos e que precisariam de uma ajuda
especial, envolvendo os pais para desempenharem um papel ativo na escola e assim colmatarem o fosso entre a escola e a casa, ou sugerindo estratégias
pedagógicas alternativas, por exemplo, durante as atividades depois da escola. Portanto, o perfil de um líder na escola pode ser bastante diversificado os próprios alunos quando desempenham um papel ativo em atividades extracurriculares, os professores e diretores que executam outras tarefas que não
as habituais, ou pais envolvidos na vida escolar, ou qualquer pessoa que trabalhe em organização oferecendo atividades pós-escolares.
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II - A abordagem de competência para combater o abandono escolar precoce, reforçando "competências
básicas e complexas" graças a atividades extracurriculares
As atividades extracurriculares são um ponto principal sugerido na pedagogia inovadora conhecida como a "estratégia de desvio" destinada a implementar
atividades para estudantes fora da escola. O objetivo é a aquisição de conhecimentos e competências através da aprendizagem não formal e informal.

1- Uma variedade de atividades extracurriculares
As atividades mais populares fora da escola são os desportos para a capacitação dos estudantes, aumentando a autoestima e mudando uma imagem
negativa que possam ter de si próprios. Pode ser para os estudantes que são mais "físicos" do que "intelectuais" para encontrar uma forma de se
expressarem e de serem bem-sucedidos. O desporto tem uma dimensão educativa, uma vez que existem regras a respeitar, um espírito de fair play a
reforçar, um espírito de equipa a construir, mas também uma abordagem estratégica que combina tanto a psicologia como o talento a ser implementado.
O sucesso no desporto pode preparar o caminho para um caminho de sucesso na escola para estudantes relutantes à autoridade ou a um sistema educativo
tradicional. São considerados de forma diferente pelos seus colegas estudantes e pelos seus professores se forem jogadores desportivos de sucesso. Outras
atividades de lazer são jogos que também podem ser uma forma de adquirir conhecimentos necessários na escola e implementar competências básicas
(alfabetização, matemática, ...). Em alguns países de Leste, por exemplo, existiam muitos clubes de xadrez. Esta não é a única razão, mas a combinação
bem-sucedida entre cursos escolares e atividades pós-escolares pode ter tido um impacto, uma vez que as taxas médias de abandono escolar precoce
ainda são baixas em vários países orientais em comparação com outros países ocidentais, como a Polónia com 5% da taxa de abandono escolar precoce
em 2017, a República Checa com 6,7%, mas especialmente a ex-Jugoslávia com 3,1% na Croácia ou 4,3% na Eslovénia (que também são países
pequenos). Esta não é uma regra geral para os países de Leste como na Hungria ou Bulgária, as taxas estão na média da UE (12,5%) e são bastante
elevadas na Roménia (18,1%).
Outro exemplo de atividades extracurriculares são as atividades artísticas que são mais exigentes, uma vez que se destinam a desenvolver a criatividade
mas também a adquirir competências específicas necessárias na escola. Num projeto Erasmus EducOpera (2017-2019), destinado a sugerir uma educação
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para a Ópera, a aprendizagem artística centrou-se em cantar, representar e tocar música (os três elementos obrigatórios para definir "ópera") combinou
outros tipos de aprendizagem ligados à atividade da Ópera, tais como competências técnicas (gerir eletricidade, maquilhagem, desenhar figurinos,
construir um cenário... ), competências de gestão (angariação de fundos, gestão de recursos humanos, condução de um projeto...) e competências
pedagógicas (recordar os antecedentes históricos/culturais, avaliar o impacto cognitivo de uma educação para a Ópera nos estudantes, avaliar a
competência adquirida e exigida na escola...). Os testes conduzidos em diferentes países com diferentes origens (uma Ópera em França, uma escola
secundária em Itália, escolas locais na Dinamarca, associação para Ópera na Eslovénia, e diversas escolas em Espanha) mostraram os principais benefícios
de uma educação para Ópera para estudantes para combater o abandono escolar precoce (Halba, 2019).

2- Os benefícios das atividades extracurriculares para combater o abandono escolar
As atividades extracurriculares têm dois benefícios principais para os estudantes, especialmente para aqueles que vivem em áreas sensíveis. Em primeiro
lugar, fornecem uma orientação escolar e apoiam famílias que não poderiam ajudar os seus filhos com os seus trabalhos de casa. O segundo benefício
principal, qualquer que seja a origem social e educativa dos estudantes, é criar uma relação diferente entre estudantes e professores, uma vez que estas
atividades se baseiam na liberdade. O insucesso escolar é uma das principais causas de exclusão social e profissional entre os jovens. É raro encontrar
jovens que se oponham totalmente à escola. Na maioria das vezes estão mais stressados pelo sistema escolar por não terem encontrado o seu lugar (Halba,
2013). Isto leva a uma reação de rejeição e, consequentemente, de exclusão do sistema escolar. Philippe Meirieu, um pedagogo francês, que foi diretor
de um instituto de formação para futuros professores em Lyon (agora chamado INSPE) foi um dos principais defensores da "estratégia de desvio" em
França para evitar esta reação negativa dos jovens, pelo que propor-lhes atividades alternativas, para além da escola, era uma forma de aprenderem de
forma diferente.
O primeiro benefício principal das atividades extracurriculares é oferecer um acompanhamento escolar, sugerido por associações fora da escola. Os
jovens estão envolvidos em diferentes workshops que lhes permitem aprender uma língua, matemática ou qualquer outra disciplina através de jogos ou
atividades sociais. Outras ações podem ser uma tutoria fornecida por estudantes que tenham tido sucesso nos seus estudos e que possam explicar a sua
"história de sucesso"; entre os jovens, podem aparecer como modelos a seguir. Esta é uma forma de dar autoconfiança e esperança aos jovens que se
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sentem perdidos e abandonados pela escola. Podem também ter um sentimento de pertença a áreas com poucos bens e muitas desvantagens (má imagem,
desistências associadas a potenciais delinquentes...). Por vezes vivem em áreas realmente distantes das principais instituições culturais ou educativas
(bibliotecas, mediatecas) ou de poucos serviços públicos em geral. A primeira inclusão social está muito ligada a este sentimento distante ligado aos
territórios a que os jovens pertencem. O Centro (grandes cidades) com muitos serviços culturais e públicos opõe-se às Periferias (com um ambiente social
e público desfavorecido). Em França, existe uma linha simbólica que se opõe Paris ao subúrbio chamada "periphérique", que é o nome dado à autoestrada
urbana especial (anel) em torno de Paris. Tornou-se uma fronteira simbólica a ser ultrapassada.
Um elemento principal a considerar para uma estratégia de sucesso em atividades extracurriculares é a valorização da diversidade dos perfis, tanto dos
estudantes (combinando estudantes bem-sucedidos e quase desistentes) como dos educadores (professores e pessoas que trabalham para associações).
Outra característica principal é o estado de espírito melhorado nestas atividades pós-escolares, uma vez que não são obrigatórias, baseiam-se na livre
vontade dos alunos que escolhem passar o seu tempo livre em atividades pós-escolares. É também numa base voluntária que os professores estão
envolvidos nestas atividades. Portanto, estudantes e professores não têm uma relação hierárquica, esta é uma colaboração horizontal. Não há qualquer
processo de avaliação no final; esta é uma situação "win-win" tanto para estudantes como para professores. Ambos mudam a sua perceção do processo
de ensino e aprendizagem, de uma forma positiva.

III Atividades voluntárias como exemplo de atividades extracurriculares significativas para os estudantes
adquirirem competências a serem avaliadas na escola
O voluntariado pode ser um passo fundamental para todos os jovens na preparação de um futuro, tanto na vida social como profissional. Pode ser
decisivo para se sentir útil à comunidade, para conhecer pessoas que não teriam tido a oportunidade de conhecer na sua vida normal (família, amigos,
escola). Precisa de oferecer oportunidades para assumir um trabalho estimulante, para desenvolver competências, para explorar diferentes carreiras e
para obter experiência de trabalho. Se as motivações instrumentais não são novas, parecem estar a aumentar rapidamente entre os jovens (Halba, 2001).
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1- Os benefícios de um voluntariado para os jovens
O voluntariado juvenil foi o objetivo de uma rede apoiada no âmbito do programa Juventude coordenado pelo iriv (França) para o intercâmbio de
conhecimentos e para estimular os governos nacionais sobre o tema. Reuniu seis países da UE em 2000 (França, líder, juntamente com a Alemanha,
Itália, Holanda, Espanha e Reino Unido). Tinha em mente que "em vez de tentar fazer com que os jovens se encaixem no voluntariado existente,
deveríamos remodelar o voluntariado para os acomodar" (Gaskin, 1998). A nível europeu, os objetivos eram determinar: os desafios do voluntariado
juvenil para jovens como indivíduos, como futuros profissionais e como cidadãos; os motivos e vantagens de se tornarem voluntários e de as organizações
de voluntariado serem mais atrativas para os jovens; e, finalmente, propor ações concretas - como focalizar grupos-alvo, como trabalhar em conjunto
com a escola, como utilizar os motivos específicos dos jovens, como conceber uma política de voluntariado relevante, como trabalhar com organizações
a nível local, como trabalhar em rede com autoridades públicas e, por vezes, com organismos privados e outras organizações sem fins lucrativos. Foi
dado um passo em frente graças a um projeto europeu mais ambicioso, VAEB (2003-2006), uma parceria estratégica no âmbito de um Leonardo da Vinci
(foco no Ensino e Formação Profissional), iniciada e liderada por iriv, em 7 países (França, líder, Áustria, Alemanha, Itália, Hungria, Polónia, e Reino
Unido). A equipa europeia concebeu o primeiro portfolio destinado a identificar e avaliar uma experiência voluntária (Halba, 2007). A ferramenta e o
processo (um portfolio) consideraram pela primeira vez uma experiência voluntária como um exemplo de aprendizagem não formal e informal. O projeto
foi premiado em Helsínquia em 2006 como exemplo de "excelente prática na abordagem das prioridades do processo de Copenhaga". Foi a base para a
Comunicação publicada pela Comissão Europeia sobre Voluntariado como exemplo de aprendizagem não formal e informal por ocasião do Ano Europeu
do Voluntariado (EYV2011).
Outro passo foi sugerir uma experiência voluntária como meio de luta contra o abandono escolar precoce. Isto foi conseguido graças a um novo projeto
europeu, um Comenius (foco na Educação Escolar) iniciado pelo iriv juntamente com a Universidade de Northampton em 6 países europeus (Reino
Unido, líder, juntamente com a França, Itália, Bulgária, Portugal e Eslovénia). Tinha o título "Sucesso na escola através do voluntariado -SAS". Concebeu
uma formação para jovens (dos 14 aos 16 anos de idade) e um mentor para os seus professores (Halba, 2013).
Um quarto passo foi alcançado com outro projeto europeu, Schola (2016-2018), um Erasmus + (Educação Escolar) iniciado pelo iriv em conjunto com
o Collège Blaise Pascal em 5 países europeus (França, líder, Bélgica, Itália, Polónia). Um novo portfólio foi concebido para apoiar os professores a dotá21

los de um método para identificar a experiência e as competências adquiridas pelos seus alunos graças a um trabalho voluntário. Foi também concebida
uma tutoria para que os professores pudessem utilizar corretamente o portfólio. Foi feita uma ligação entre as 8 competências-chave do quadro europeu
(Comissão Europeia, 2006 & 2018), as competências necessárias na escola e as competências a adquirir graças a um voluntariado (inspirado no portfólio
VAEB).

O principal valor acrescentado do CLASS por contribuir para um voluntariado como aprendizagem não formal e informal
O projeto CLASS é outra forma de melhorar o processo iniciado desde o projeto VAEB (2003-2006). O kit de ferramentas concebido num primeiro
passo baseia-se na carteira VAEB com os seus sete passos - abertura do ficheiro dos estudantes com informações sobre o seu perfil; descrição das
atividades do voluntário; questionário de reflexão sobre as atividades de voluntariado; autoavaliação dos estudantes sobre o seu voluntariado; avaliação
das competências adquiridas através do voluntariado pelos professores; avaliação do curso de voluntariado realizado pelos estudantes pelos professores;
e certificação / validação das competências adquiridas através do voluntariado pelos professores.
O principal valor acrescentado do CLASS é dar uma visão geral dos diferentes ambientes nos quais uma experiência voluntária pode ser implementada
como uma atividade extracurricular. O CLASS reúne 4 países com uma tradição diversificada de voluntariado em geral e de voluntariado como exemplo
de aprendizagem não formal e informal em particular. De facto, uma atividade voluntária não é a atividade mais popular sugerida como uma atividade
extracurricular, pois pode ser exigente. Uma vez mais é necessária uma abordagem de diversidade para combinar diferentes aprendizagens (formais, não
formais e informais), envolvendo diferentes perfis de educadores (professores e pessoas que trabalham em associações), em diferentes ambientes de
aprendizagem (dentro da escola/fora da escola) e mais próximos de um ambiente profissional.
Em França e Itália, foi feita uma forte ligação entre uma experiência voluntária e uma primeira experiência profissional. Para a França, um envolvimento
voluntário pode ser sugerido no âmbito de um estágio obrigatório que os estudantes (com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos) têm de realizar
no último ano da escola secundária. Este foi o teste conduzido pelo iriv (parceiro francês do CLASS). Em Itália, uma experiência voluntária foi
implementada pela Universidade de Perugia (parceiro italiano do CLASS) no âmbito da atividade de alternância que os estudantes têm de realizar no
ensino secundário (desde 2015, é obrigatória em Itália). Em Portugal, a mesma abordagem foi sugerida pela Desincoop (o parceiro português do CLASS),
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mas a experiência profissional não é muito forte. O mesmo se passa na Alemanha com os testes realizados pela Caritas Borken (o parceiro alemão da
CLASSE), a abordagem cívica é o ponto-chave.
O questionário concebido para efeitos do projeto CLASS insistiu nos principais benefícios para os estudantes de implementar uma experiência voluntária.
Aos estudantes foram perguntadas as principais competências que melhoraram graças a um questionário (questionário anexo 1): comunicação,
organização, competência digital, competência multilingue, negociação, resolução de questões, processo de decisão, condução ou participação numa
ação. Em França, os estudantes estavam preparados para conduzir uma ação voluntária no terreno graças a uma formação que seguiram "cibercidadãos
para combater notícias falsas". Os estudantes pertencentes a uma escola em Brunoy (Essonne) responderam que "aprender a comunicar com os outros e
entre eles" era a primeira competência que pensavam ter adquirido. Noutra pergunta, foram-lhes perguntadas as principais dificuldades que tinham de
ultrapassar: "desempenhar um papel ativo", "resolver questões", "trabalhar em equipa", "comunicar com os outros" e "avaliar o seu trabalho". Os
estudantes responderam que a primeira dificuldade era ser capaz de desempenhar um papel ativo e comunicar com outros. Foi confirmado num conjunto
final de perguntas, o que eles mais gostaram - "comunicar com os outros", "organizar uma ação", "trabalhar em equipa", "analisar uma questão", ou
"defender uma causa". Mais uma vez, optaram por comunicar e trabalhar em equipa.

2- A abordagem de competências para avaliar os benefícios de um voluntariado para os jovens.
Os melhores benefícios para os estudantes a esperar de uma experiência voluntária são basicamente adquirir e testar no terreno competências-chave
"complexas" (KC) - aprender a aprender (KC5 no quadro europeu), competência de cidadania (KC6), empreendedorismo (KC7) e competência cultural
(KC7). As competências básicas (literária- KC1, competência multilingue- KC2, matemática e ciências- KC3 e competência digital- KC4) podem ser
facilmente adquiridas na escola enquanto que as competências complexas requerem ambientes mais complexos e diversificados.
Aprender a aprender (KC5) é uma competência a ser adquirida desde o início de uma experiência voluntária como voluntário, não está normalmente
familiarizado com o objetivo ou ambiente de uma associação e tem de reunir informações entre voluntários "antigos" (que são a memória da associação),
mas também por si próprio como novo voluntário traz consigo um novo perfil e sensibilidade. A competência de cidadania (KC6) é a competência mais
óbvia, uma vez que o voluntariado está estreitamente ligado a uma cidadania ativa - como defender no terreno uma causa, seja ela qual for. Mesmo o
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desporto pode ser uma "causa", uma vez que esta é uma forma de reunir pessoas com diferentes origens, partilhando a mesma paixão e dispostas a
transferi-la entre a geração mais jovem (quando são treinadores, por exemplo). O empreendedorismo (KC7) é também muito útil quando se é voluntário
para implementar uma ação no terreno, para encontrar os meios financeiros para a realizar, para selecionar a equipa relevante para ser bem-sucedida e
para recolher o feedback necessário para avaliar a ação com um pensamento crítico e justificar a utilização relevante do dinheiro. A competência cultural
(KC8) não é a competência mais fácil de ser avaliada ou de ter consciência, pois é transversal a um envolvimento voluntário - a cultura deve ser entendida
num sentido lato e muito semelhante ao da diversidade. Uma associação é uma forma de reunir pessoas com diferentes origens, conhecimentos e
competências; as atividades implementadas por uma associação são bastante diversas e dependem da diversidade da equipa reunida (pessoal pago e
voluntários). Outro tipo de diversidade está ligado ao público visado, uma vez que muitas associações estão localizadas em áreas sensíveis caracterizadas
por uma população muito diversificada.
Conclusão
Como resultado, um envolvimento voluntário pode ser para os jovens uma primeira aprendizagem por ser um cidadão (defender uma causa, com pessoas
diferentes, para uma população diversa, para o propósito comum) mas também por estar preparado para se tornar um profissional, uma vez que têm de
adquirir conhecimentos para poderem atingir os objetivos da associação, ao mesmo tempo que se adaptam a um novo ambiente e a pessoas com uma
origem diversa.
O quadro europeu das 8 competências-chave é muito útil para valorizar a contribuição de uma experiência voluntária para a aprendizagem. Um voluntário
melhora as competências "básicas" - alfabetização, competência multilingue como associação, frequentemente dirige-se a um público diversificado,
matemática e ciências para a gestão quotidiana da associação, competência digital uma vez que este é o moderno meio de comunicação. Um voluntário
também adquire competências "complexas" - a cidadania é óbvia, mas dificilmente é a única, aprender a aprender, o empreendedorismo e a competência
cultural são mais necessários para se poder realizar uma ação voluntária.
O voluntariado é também uma forma de experimentar concretamente o altruísmo, mas também a alteridade. Ajuda a implementar um pensamento crítico
enquanto voluntário é normalmente confrontado com acontecimentos novos e inesperados. A variedade de experiências e pessoas que um voluntário
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permite adquirir não tem preço para a educação de um jovem, especialmente em tempos de mudança e de dificuldades. Uma experiência voluntária não
deve ser uma atividade opcional, mas sim uma atividade obrigatória para um jovem para todos os seus benefícios. Mas se fosse, já não seria um
voluntariado, uma vez que deve basear-se, antes de mais, na liberdade. Esta componente é crucial para proporcionar uma experiência significativa, pois
a primeira missão da aprendizagem, adquirida na escola, é preparar indivíduos livres equipados para defender os seus direitos e valores democráticos na
sociedade. Uma educação significativa permite a libertação para poder defender a liberdade ligada à democracia e estar consciente dos muitos ataques
contra a democracia que podem acontecer em tempos conturbados.
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Um apoio especial a ser melhorado
Por Marijan Renić, Caritas Borken (Germany)
Introdução
Na República Federal da Alemanha, a educação em geral é uma questão dos seus 16 Estados federais, exceto as universidades, que são geridas pelo
governo federal. Além disso, existem muitas mais instituições educacionais, que são dirigidas por sindicatos, associações ou Igrejas como o parceiro
associado da Caritas Borken, a Academia Klausenhof, que é uma fundação da Diocese de Münster. Além disso, existem também entidades privadas.
Todos eles têm em comum fornecer aos jovens qualificações reconhecidas pelo Estado.

Nenhum currículo a nível nacional na Alemanha
Embora os currículos de formação de professores da Conferência dos 17 Ministros da Educação devam ser ajustados, a situação ainda não é controlável.
De acordo com a constituição alemã, o ministro federal quase não tem qualquer influência, e a presidência da Conferência de Ministros da Educação
muda todos os anos. Isto significa que todos os ministérios estão envolvidos e que existem 16 formas jurídicas diferentes e diferentes currículos. Portanto,
as seguintes declarações referem-se exclusivamente ao estado federal da Renânia do Norte-Vestefália (NRW), com os seus cerca de 18 milhões de
habitantes, onde se localiza a Caritas Borken.

Atividades extracurriculares incentivadas por peritos
Todos os principais atores dos campos político e educativo enfatizam a importância de currículos interculturais e extracurriculares adaptados na formação
de professores, mas não existem. Mesmo que a situação tenha melhorado nos últimos anos, os jovens de origem migrante e os refugiados continuam a
estar estruturalmente em desvantagem (Relatório Federal de Educação, 2020). O sucesso na educação depende principalmente da origem étnica e social,
o que significa que os jovens com antecedentes migratórios não têm igualdade de oportunidades com os seus pares alemães. A mesma conclusão aplicase ao acesso à formação ou ao mercado de trabalho.
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O voluntariado promove a integração
Mesmo que isto seja conhecido há muito tempo, não é uma parte consistente da formação do pessoal docente e supervisor. E o que dizer da aprendizagem
informal sem currículos formais sistemáticos? Que papel desempenha a mediação em atividades extracurriculares? A importância de tais atividades é
claramente realçada por todos os peritos. De facto, isto sublinha a abordagem inovadora proposta pelo projeto CLASS.

Cáritas: O voluntariado como tema central
Há numerosas grandes organizações e associações que têm os seus próprios departamentos de juventude. Estes incluem, por exemplo, os bombeiros,
associações desportivas, sindicatos, igrejas, etc., onde os jovens são voluntários sob a orientação de prestadores de cuidados. Na Alemanha, a Cáritas é
o maior empregador depois do Estado, com mais de 500.000 empregados e pelo menos o mesmo número de voluntários, o que significa que há mais de
um milhão de pessoas contratadas pela Cáritas. São inspirados pelos princípios do ensino social católico e colocam uma ênfase especial nos mais
vulneráveis. Isto significa que a Cáritas se concentra sobretudo nos membros mais pobres e mais fracos das nossas sociedades, incluindo aqueles que
chegaram recentemente à Europa como migrantes ou refugiados. A Cáritas Jovem é o departamento de juventude no qual a ONG oferece muitas
atividades para jovens socialmente empenhados o voluntariado dos jovens pode ser o primeiro passo para uma carreira com a Cáritas Jovem como um
empregador importante. Os empregados a tempo inteiro são geralmente pedagogos sociais ou assistentes sociais que recebem formação contínua regular.

O que é necessário para o pessoal docente e supervisor?
A fim de capacitar os jovens voluntários, os empregados precisam de ser formados e encorajados. O foco está nos elementos e módulos de
aprendizagem preparados indutivamente que transmitem as chamadas experiências estruturadas. São reforçados através de processos de grupo e com
contextos teóricos.
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O que é que deve ser considerado?


A maioria deles trabalha a tempo inteiro.



Têm normalmente um custo de tempo limitado.



Esperam métodos interativos e centrados no participante.



Gostariam de ligar o conteúdo da formação à sua experiência prática e às suas ações.



O conhecimento que é diretamente relevante para a interação ("processual") é importante.



Formas especiais de comunicação não só são cognitivamente orientadas, mas também exigem a inclusão de toda a personalidade.

Apesar da investigação intensiva e de muitas discussões pessoais com fornecedores públicos e privados, falta a coordenação do modelo educativo. Em
vez disso, muitos institutos oferecem módulos de formação avançada culturalmente sensíveis que se baseiam na sua maioria na abertura de processos
interculturais já testados. Por conseguinte, a abordagem CLASS poderia capacitar o pessoal com módulos de formação avançada. O objetivo é apoiar
os jovens voluntários com atividades extracurriculares, especialmente nas associações onde os benefícios são óbvios. Por um lado, as competências
linguísticas e multilingues do grupo alvo poderiam ser melhoradas através de contactos sociais; por outro lado, os jovens podem contribuir e melhorar
ainda mais as suas competências. Finalmente, podem ganhar mais experiência de trabalho que pode preparar o caminho para outras oportunidades nas
suas futuras escolhas profissionais.

O exemplo da Cáritas Jovem na Alemanha
A Cáritas Jovem é a plataforma das associações da Cáritas com enfoque no envolvimento social dos jovens descrita como se segue: "A equipa da
Cáritas Jovem da Alemanha está sediada na Associação da Cáritas Alemã em Friburgo. Apoia quase 70 locais e contactos da Cáritas Jovem em toda a
Alemanha. Oferece muitas áreas de atividade para jovens socialmente empenhados. Pelo menos o compromisso voluntário dos jovens para com este
importante empregador na Cáritas Jovem facilita-lhes o início das suas carreiras”.
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Pessoas jovens, renovadoras, pouco convencionais e ativas
É importante que muitos jovens participem em iniciativas de solidariedade - A Cáritas jovem ajuda a que a solidariedade se torne uma realidade. Os
adolescentes e jovens adultos envolvidos em ações da Cáritas Jovem têm geralmente 13 a 27 anos de idade. Juntamente com o pessoal, iniciam projetos
para e com pessoas, por exemplo refugiados, sem abrigo ou pessoas que vivem em circunstâncias sociais difíceis.

O principal conceito da Cáritas Jovem
A Cáritas Jovem na Europa é uma rede de solidariedade global constituída por cinco centros internacionais da Cáritas Jovem (França, Alemanha,
Luxemburgo, Áustria, Suíça) e dois locais (Tirol do Sul e Viena). Como rede, tem oferecido aos jovens na Europa oportunidades de informação,
intercâmbio e participação na sociedade desde 2014.
Com a ajuda financeira da agência Erasmus + Movetia, que foi lançada em novembro de 2017, surgiu uma parceria estratégica sob o tema "Você é
bem-vindo - ideias jovens para um mundo baseado na solidariedade".
Ela está empenhada na Europa e com a comunidade em geral nas seguintes possibilidades e processos:


Os jovens exigem a paz, a justiça e a igualdade de oportunidades para todos,



são realizadas reuniões de intercâmbio contendo muitas atividades como workshops,



as instituições trabalham mais profundamente nos projetos realizados pela Cáritas Jovem na Europa,



estão a ser realizados projetos de orientação social,



trabalhar todos juntos pode ser um primeiro passo para mudar o mundo.

As mensagens que foram transmitidas ao pessoal responsável são:
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Utilizar a educação social como instrumento para motivar os jovens a serem membros responsáveis da sociedade e a trabalharem para o
bem comum;



Tornar o envolvimento dos jovens mais visível na rede europeia da Cáritas e fomentar a comunicação entre a sociedade civil jovem e a
Cáritas;



Aumentar a participação dos jovens em projetos, estruturas e ações da Cáritas;



Ter consciência da diversidade do movimento europeu da Cáritas Jovem entre a rede europeia da Cáritas, uma vez que esta varia de
acordo com as necessidades locais, mas sempre dentro de um contexto tanto nacional como global.

O movimento na prática


Pode tomar a forma de uma estrutura constante ou de um projeto ou ação temporal.



Pode ser dirigido a crianças, adolescentes, estudantes ou jovens adultos até aos 30 anos de idade.



Pode centrar-se na caridade ou no ativismo social.



Pode estar presente a nível paroquial, diocesano ou nacional.

Participação dos jovens - A Declaração de Viena sobre a Cáritas Jovem
Esta declaração é o resultado da primeira Conferência Europeia da Cáritas Jovem sobre Educação Social e Voluntariado Jovem que teve lugar de 21 de
novembro a 23 de novembro de 2018, em Viena. 70 participantes de 31 países diferentes contribuíram para a Declaração, todos lidando com diferentes
contextos nacionais e organização da Cáritas. Foi decidido concentrar-se na visão, missão e objetivos comuns. Todos os participantes acreditam que:
todos os jovens na Europa devem ter a oportunidade de participar na Cáritas; os jovens precisam de oportunidades para criar um mundo sustentável de
solidariedade e justiça social. A jovem Cáritas é a plataforma para a promoção e participação dos jovens no seio da família Cáritas e, portanto, assegura,
que os valores desempenham um papel importante na sociedade de hoje e de amanhã. A plataforma para jovens da Cáritas dá-lhes a possibilidade de
terem um impacto positivo na sociedade. Cria espaços para os jovens de toda a Europa se ligarem uns aos outros e promoverem o diálogo entre si, para
que se sintam fortalecidos e se apropriem das suas ações. A jovem Caritas promove a educação social como um instrumento para motivar os jovens a
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serem membros responsáveis de uma sociedade que trabalha para o bem comum. Cada membro deve ser fortemente encorajado a criar oportunidades
para que os jovens se envolvam na Cáritas.
Os objetivos estão empenhados (ligeiramente abreviados) em: contribuir para a missão, valores e unidade da Cáritas; aproximar as sociedades; aumentar
a consciência sobre questões sociais e um pensamento sistémico coerente; facilitar a aprendizagem de uns com os outros e partilhar experiências, por
exemplo, através de intercâmbios multilaterais de jovens ou de observações de percursos profissionais; promover um voluntariado jovem aberto a todos;
receber uma voz forte nas organizações membros da Cáritas e no seio da Cáritas Europa; participar na reunião anual de jovens da Cáritas para pessoal e
voluntários; e desenvolver uma estratégia da Cáritas Jovem que se empenhará em ações concretas relativamente à sua visão e missão.

Informação para o pessoal de apoio
A jovem Cáritas quer partilhar conhecimentos e experiências. Por conseguinte, fornece gratuitamente uma grande coleção de materiais sobre tópicos
relevantes e envolvimento social, para além de brochuras de ação sobre tópicos selecionados. Isto também inclui sugestões de lições para diferentes
níveis de ensino, bem como conjuntos de ferramentas e jogos interativos de aprendizagem. Todos os materiais estão disponíveis em numerosas línguas.
Os jovens aprendem mais sobre si próprios, testam os seus conhecimentos e aprendem coisas novas. A maior parte do material pedagógico é
autoexplicativo para o pessoal. Contêm etapas exatas de implementação e avaliação: folhetos de ação são dedicados a diferentes tópicos - contêm
conteúdos compreensíveis e interativos para diferentes grupos etários; sensibilizam os jovens para questões sociais e mostram-lhes oportunidades de
envolvimento social; sugestões de lições - propostas e ideias de ação como documentos PDF - classificados de acordo com a idade dos alunos sobre os
temas da pobreza, deslocação, ambiente, justiça e mais; material promocional - aprendizagem interativa divertida e ativa, conjuntos de ferramentas para
ideias de projetos, cartões de brincalhão contra preconceitos populistas a ser usados na próxima noite de pub ou FAQs úteis sobre fuga e asilo; e jogos
de aprendizagem.
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Um kit de ferramentas para o pessoal: A advocacia como exemplo
O objetivo é formulado na introdução: "O kit de ferramentas foi concebido para apoiar o grupo de funcionários da Cáritas que trabalham com jovens a
fim de complementar as suas ofertas existentes e de abordar os jovens interessados em geral. Decompõe todos os elementos essenciais sobre a advocacia
relacionada com a migração e o desenvolvimento globais, criando assim a base perfeita para ações de advocacia bem-sucedidas para a mudança (...),
infelizmente, o discurso público sobre migração na Europa está na sua maioria centrado no problema. As políticas centram-se no controlo das fronteiras
e no regresso forçado (...), os meios de comunicação social lutam para transmitir uma imagem construtiva, e a opinião pública é predominantemente
baseada em medos e não em factos. Embora seja internacionalmente reconhecido que os migrantes dão um contributo positivo não só para o
desenvolvimento do seu país de origem, mas também do seu país de destino, a migração é ainda demasiadas vezes vista como uma ameaça e não como
uma oportunidade. Estes obstáculos impedem a plena contribuição dos migrantes para o desenvolvimento. Além disso, conduz à exclusão e à pobreza.
Em toda a Europa, os migrantes são confrontados com a discriminação nos mercados de habitação e de trabalho, bem como com a xenofobia na vida
quotidiana, o que os coloca entre os grupos mais vulneráveis da sociedade. Quando se trabalha com jovens, a Cáritas vê a sua missão principal em
encorajar os jovens a envolverem-se ativamente em atividades sociais. Através de uma ampla escolha de workshops e atividades, o projeto visa reforçar
o envolvimento dos jovens e capacitá-los para assumirem o seu envolvimento, proporcionando assim um ponto de partida perfeito para ações de
advocacia".
O índice inclui: Introdução; Explorando a migração e o desenvolvimento; Ligando migração e desenvolvimento; O que é a advocacia; Planeamento da
sua estratégia de advocacia; Fichas de trabalho; Factos e números; Glossário
O kit de ferramentas descreve muito bem e pormenoriza toda a sua implementação para o pessoal. Por conseguinte, apenas as etapas essenciais da
implementação devem ser aqui resumidas. O princípio é: "Ver, julgar, agir". Este princípio permite que o pessoal adapte e estruture as ofertas, podendo
ser adotadas outras diferenciações.
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Um exemplo é dado abaixo:
"Ver" significa: Nesta fase, os jovens exploram problemas ou áreas que necessitam de ação. Eles escutam e observam:


O que está a acontecer?



Qual é a situação?



Qual é a realidade vivida pelas pessoas envolvidas?



Como é que são afetadas pela situação?



Porque é que isto está a acontecer?



Como se sentem face a esta questão ou experiência?



Como é que isso as toca pessoalmente?



Como é que estão ligadas a esta situação?

" Julgar" significa: Nesta fase, analisam o problema ou área para decidir que mudança é necessária e se estão bem posicionados para a defender:


analisando a injustiça, o contexto político, as partes interessadas e o contexto externo.



utilizando os seguintes princípios/orientações para ajudar: Ensinamentos Sociais Católicos; Declaração Universal dos Direitos
Humanos; as suas próprias experiências;



Fazendo um julgamento informado: O que deve ser feito? Que mudança é necessária?

"Agir" significa: Como último passo, precisam de identificar ações que são suscetíveis de trazer uma mudança desejada.
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Que passos são necessários para alterar a situação?



Que ações têm de ser tomadas?



Como podem abordar as causas profundas?



Como podem advogar uma mudança estrutural?

Conclusão
Não existe na Alemanha uma formação formalizada ou uma pedagogia especial para o pessoal docente e supervisor no domínio das atividades
extracurriculares para jovens. Tal como descrito, os peritos em política e educação consideram-na importante, mas não existem medidas concretas de
implementação.
Em vez disso, os atores relevantes tentam honestamente desenvolver os seus próprios conceitos e esforçam-se por se educarem a si próprios através de
formação contínua. O que ainda falta é um conceito coordenado e bem fundamentado. O CLASS pode, portanto, ajudar a preencher esta lacuna.
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Sitografias
https://www.akademie-klausenhof.de/
Federal education report (2020)- https://www.bildungsbericht.de/static_pdfs/bildungsbericht-2020.pdf
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/young-caritas-europa/
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/declaration-A4.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Caritas_YOUTH_ADVOCACY_TOOLKIT_20201221_digital.pdf
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O projeto CLASS em Itália nos Caminhos para as competências transversais e orientação (PCTO) e na
investigação universitária
Por dr Ermelinda De Carlo, dr Federico Batini & dr Marco Bartolucci (Universidade de Perugia)
Introdução
O abandono escolar é classicamente definido como a soma de desistências e insucessos. Os indicadores utilizados para medir a dispersão são geralmente
duplos: um primeiro é a taxa de abandono escolar que indica a percentagem dos que deixam de frequentar a escola, sem completar o ano letivo do número
total de alunos; o segundo refere-se à taxa de rejeição. A dispersão no contexto italiano é um fenómeno que caracteriza particularmente a classe no início
de cada ciclo e que está intimamente ligado à dissipação de recursos e potenciais, aos quais são atribuíveis: abrandamento do curso de estudos, falta de
aprendizagem, deixar o curso de estudos sem obter o título, não cumprimento da obrigação e do direito/ dever (Batini, 2016). Assim é possível imaginar
uma escola com distribuição zero, mas são necessárias sinergias, envolvendo toda a comunidade escolar (De Carlo, 2016). Os estudantes devem estar
sempre no centro, pois nunca estão sozinhos, mas vivem diariamente num contexto feito pela interação de relações em que se influenciam uns aos outros.
O projeto CLASS faz parte de uma ação de combate à dispersão com uma atitude preventiva através de ações de promoção tanto de competências-chave
europeias como de voluntariado. O contexto do voluntariado torna-se um "ambiente de aprendizagem" para mobilizar competências. Ao mesmo tempo,
são necessárias ferramentas operacionais para detetar estas competências e promover a reflexão e a aquisição dos processos.
Em particular, a experimentação italiana considera as três áreas macro críticas do abandono escolar: a fragilidade das competências-chave; o grau de
motivação; a fraca propensão para agir. O projeto CLASS atua nestas três dimensões de forma sinérgica, escolhendo uma dupla linha de ação: a
valorização da experiência no terreno, ao mesmo tempo que forma meta-reflexão sobre a aprendizagem adquirida na experiência. A dimensão
experiencial é proposta nas escolas através de duas metodologias, que serão explicadas a seguir: os Caminhos para as competências transversais e a
orientação (PCTO) e o serviço de aprendizagem/ investigação baseada em provas. A PCTO substituiu, de facto, a "Alternanza Scuola Lavoro" (ASL).
Em ambos os casos, estes são métodos de ensino que envolvem escolas secundárias. A escola celebra um acordo com uma organização externa e, desta
forma, permite aos estudantes fazer experiências externas e organizar eventos internos.
A experimentação/teste italiano atua a vários níveis:
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1- Nível de contexto - As ferramentas operacionais propostas baseiam-se principalmente em abordagens narrativas. Estas permitem-nos conhecer e
analisar os elementos característicos do público-alvo (estudantes), planear e experimentar intervenções de contraste e prevenção. As análises podem ser
lidas de acordo com uma leitura triangular (professores-estudantes-associações).
2- Nível educacional-experiencial - O projeto insere as ações dentro da escola "make", envolvendo-se com a PCTO das escolas. Ao mesmo tempo,
contudo, introduz espaços de escolha e autonomia, mas, acima de tudo, prossegue um ensino experimental no qual, partindo de uma situação experimental
ou de uma situação problemática para desenvolver as competências (com os conhecimentos e competências necessários) que a situação exige (Dewey,
1938). O ensino centrado na ativação e na experiência permite-lhe sair da armadilha cultural do "conteúdo". Os estudantes possuem uma cultura que é
elaborada e construída dentro de modelos, categorizações e mecanismos de formalização do pensamento que são, mais do que se crê, o resultado de um
trabalho educativo. Pede-se ao professor e aos operadores de associações que se concentrem nos recursos existentes, utilizando-os como verdadeiras
riquezas educativas, que enriquecem, facilitam a aprendizagem, a fim de ativar a motivação.
3- Nível metodológico-cooperativo - Os estudos de neurociência e tecnologia enriqueceram as escolhas metodológicas à disposição do professor, para
um ensino individualizado, de sucesso escolar funcional. A conceção de ambientes de aprendizagem inclusivos e ativos de cooperação e aprendizagem
de serviços torna-se um recurso ativador, motivador e estratégico para o grupo de turma. A reativação dos alunos ocorre através de uma espiral generativa
entre "na escola" e "fora da escola". O eixo metodológico de todo o processo está sempre orientado para garantir a centralidade da informação do sujeito
e a valorização das suas experiências passadas e presentes, bem como do seu "conhecimento especializado"; dos seus estilos de aprendizagem. O objetivo
é ativar a motivação.
4- Avaliação - Nível de formação - Avaliação e autoavaliação são os nós cruciais do sucesso educacional e representam o ponto de partida de um desenho
"atrasado" (McTighe, Wiggins, 2005). É necessário repensar, de facto, os processos e modelos educativo-escolares na lógica da avaliação autêntica
baseada em feedback positivo, títulos de avaliação, ferramentas de autoavaliação, julgamentos descritivos, narrativas e autobiografias cognitivas que
podem evoluir destacando recursos e fraquezas tanto nas salas de aula em linha como nas presenças.
5- Nível de inclusão - A tecnologia oferece uma gama de recursos que podem facilitar a acessibilidade ao conhecimento dos estudantes com necessidades
especiais e com distúrbios de aprendizagem específicos, entre os que correm o risco de abandono escolar. Torna-se essencial que os professores conheçam
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e tenham os meios para representar o conhecimento que pode promover o sucesso de todos os estudantes e que pode oferecer iguais oportunidades de
aprendizagem.

A PCTO como uma metodologia introduzida nas escolas italianas para mobilizar competências transversais entre a escola e o trabalho
Um dos pilares da "Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" é a disseminação da aprendizagem baseada no
trabalho e foi convertido no programa "Educação e Formação 2020". Na verdade, espera-se que a procura de aptidões e competências cresça e os sistemas
educativos devem, portanto, comprometer-se a elevar os padrões de qualidade e o nível de resultados de aprendizagem para permitir que os jovens entrem
com sucesso no mundo do trabalho.
A missão da educação e formação inclui objetivos tais como cidadania ativa, desenvolvimento pessoal e bem-estar, mas requer a promoção de
competências transversais, incluindo orientação, digital e de cidadania, para que os jovens construam novos caminhos de vida e de trabalho que sejam
sustentáveis a nível pessoal, profissional e social.
De acordo com reflexões recentes sobre aprendizagem e desenvolvimento de carreira, tanto a nível mundial como nas políticas europeias de educação,
formação e trabalho, a orientação desempenha um papel estratégico. Já em 2008, a Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos
Estados-Membros recomendava que a orientação fosse mais integrada nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida e nos sistemas escolares. A
orientação é útil para identificar aptidões, competências e interesses, para decidir sobre formação e percursos profissionais. No entanto, a orientação
ainda desempenha um papel marginal na vertente educativa das escolas. Dados empíricos indicam que as ações de orientação profissional, propostas nas
escolas, têm uma influência formativa na compreensão dos próprios jovens e do mundo do trabalho com impacto em termos educacionais, sociais e
económicos (Musset, P. e L. Mytna Kurekova (2018).
As experiências de trabalho, para fins de orientação, permitem construir uma ponte entre a vida e a carreira, centrando-se no papel ativo do sujeito na
"responsabilização" do seu desenvolvimento pessoal e profissional (McMahon, Patton, Tatham, 2003). Neste processo, há uma forte componente de
mobilização não só das competências pessoais, mas também sociais. Por conseguinte, a orientação na escola deve ir além da informação, atividades para
os estudantes. Não são, de facto, suficientes para orientar escolhas significativas relativamente ao próprio futuro na educação e no trabalho. Ao mesmo
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tempo, a orientação não se limita à intervenção técnica: a orientação deve tornar-se cada vez mais uma componente essencial da ação educativa, um
espaço de aprendizagem para assegurar a formação contínua de um cidadão informado e competente (Del Gobbo, 2020).
Em Itália, a colaboração educativa entre a escola e o mundo do trabalho conheceu recentemente importantes desenvolvimentos em duas direções: o
reforço da oferta de formação em alternância escolar, prevista pela Lei n.º 107 de 13 de julho de 2015 (Lei da Boa Escola); o reforço da aprendizagem
com vista à aquisição de um diploma do ensino secundário superior, com base nas inovações introduzidas pelo Decreto Legislativo n.º 107 de 13 de julho
de 2015 (Lei da Boa Escola). 81, de 15 de junho de 2015, que implementa a Lei do Emprego.
Com base nas indicações europeias em Itália, as Diretrizes para a Orientação foram elaboradas pelo MIUR, tendo estas reconhecido na orientação a
função central e estratégica na luta contra a dispersão e o insucesso da formação dos estudantes. Neste sentido, o Guia Operacional do Trabalho Escolar
Alternado de 8 de outubro de 2015 propôs no sistema escolar uma mudança na cultura tradicional de orientação. Passou de um conceito de orientação
baseado na informação e confiado a peritos externos, para uma orientação baseada na autonomia e aprendizagem experimental em contextos de trabalho
(Alternanza Scuola-Lavoro, ASL). DM 774 4 de setembro de 2019 introduziu formalmente a orientação na escola. O Decreto, em aplicação da lei
145/2018 (art. 1 c. 785), estabelece uma redução drástica das horas dedicadas à ASL e a palavra "trabalho" desaparece em favor da nova definição de
"Caminhos para competências transversais e orientação" (PCTO). Claro que, de acordo com a legislação, o modelo PCTO está inserido na realidade
territorial e considera tanto a especificidade da aprendizagem do endereço escolar como a ideia de formação global da pessoa. A Lei 107/15 alargou
consideravelmente a rede de colaborações ligadas à alternância entre escola e trabalho, alargando o acesso a associações profissionais, museus, sectores
culturais, artísticos e musicais, e instituições desportivas. Para facilitar a identificação de parceiros, existe um Registo Nacional para alternância de
percursos escolares nas Câmaras de Comércio, Indústria, Artesanato e Agricultura (CCIAA) competentes no território.

Avaliação de competências na PCTO
Quais são, então, os conhecimentos, aptidões e competências que a experiência do voluntariado pode oferecer aos jovens e, sobretudo, como pode ser
medido o nível de aquisição destes? Nos percursos escolares alternados, são particularmente funcionais as técnicas de avaliação que permitem a avaliação
do processo e dos resultados. A atenção ao processo, através da observação estruturada, permite atribuir valor, na avaliação final, também às atitudes e
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comportamentos do aluno; a experiência nos contextos operacionais, independentemente dos conteúdos da aprendizagem, o desenvolvimento, de facto,
de competências transversais que estão também ligadas ao carácter e aspetos motivacionais do aluno.
A avaliação é um elemento fundamental na avaliação da qualidade da aprendizagem, cuja construção envolve diferentes contextos (escola, trabalho) e
diferentes disciplinas (professores/formadores/estudantes). Por conseguinte, é conveniente identificar os procedimentos de verificação e os critérios de
avaliação. Nas escolas, os resultados da alternância de experiências de trabalho escolar são avaliados de diferentes maneiras; contudo, existem modos
estruturados e ferramentas recorrentes que podem ser utilizados, adaptando-os ao caminho seguido (por exemplo, os testes de peritos, as fichas de
observação, os diários de bordo) em conformidade com as indicações contidas no decreto legislativo relativo ao Sistema Nacional de certificação de
competências. A norma prevê um processo de avaliação do percurso total.
Durante o período de alternância de trabalho escolar, o aluno é constantemente monitorizado pelo tutor da escola; é dever do aluno manter-se em contacto
com o professor e vice-versa. Ao aluno é-lhe confiado um Registo de assinaturas de frequência e um livro de registo, um documento no qual o aluno
anota as suas atividades. Ambos os documentos permanecem na estrutura de acolhimento durante toda a alternância e devem ser preenchidos dia após
dia. No final do projeto, é obrigação da estrutura de acolhimento avaliar o estudante produzindo um certificado de competências, o qual relatará os níveis
de aprendizagem alcançados. É o Conselho de Classe, no final do ano letivo, que avalia as competências atingidas com a empresa, integrando-as com as
atingidas na sala de aula, nas cédulas (tanto intermédias como finais). Por conseguinte, a avaliação final da experiência de alternância (tanto positiva
como infrutífera) diz respeito tanto aos resultados da aprendizagem disciplinar como ao comportamento do aluno. Por sua vez, o aluno terá também de
avaliar a empresa.

O projeto CLASS entre a "meta-reflexividade" e a aprendizagem de serviço
A Universidade de Perugia centrou-se nas práticas de PCTO e na aprendizagem de serviços na escola secundária, com vista não só a promover
experiências voluntárias, mas também a modelar os processos de monitorização e avaliação das competências adquiridas. Uma regra fundamental é
representada pelos "instrumentos meta-reflexivos". Com as ações do projeto CLASS, a Universidade de Perugia tem procurado criar pontes entre escolas
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e associações voluntárias com o apoio de instrumentos operacionais eficazes e fiáveis. A partir do contexto, propuseram-se a si próprios a partir de três
perspetivas diferentes.

Da perspetiva dos estudantes - Os objetivos gerais eram: implementar a "meta-reflexividade"; reativar os estudantes tornando-os protagonistas; promover
um sentido de pertença à comunidade.
Foram realizadas duas ações nas escolas: percursos de competências transversais e orientação no âmbito de associações voluntárias destinadas a 20
estudantes do Liceo "Alessi" e 20 estudantes do Liceo "Galilei" em Perugia; investigação de acompanhamento baseada em provas sobre os efeitos das
experiências de aprendizagem de serviço propostas através da leitura em voz alta para 200 estudantes do Liceu "Pieralli" em Perugia.
Em ambos os casos, os estudantes experimentaram situações em que a mobilização de competências era funcional para os outros. Por exemplo, a
competência alfabética funcional, adquirida através da leitura teve efeitos positivos sobre os outros, bem como as competências digitais, atuou através
da construção de questionários em módulos do google, podendo simplificar o trabalho dos outros, etc. Para além do reforço da rede social, o voluntariado
representa uma oportunidade de aprender sobre novas realidades e de mobilizar todas as competências-chave europeias (UE, 2018), incluindo as
competências transversais de cidadania global, que se enquadram nas chamadas soft skills, mas que devem ser colocadas no quadro mais geral das
competências metacognitivas. Ao mesmo tempo, isto permite orientar-se de uma forma "sustentável" (De Carlo, 2016).
As experiências de voluntariado, embora realizadas em modo online, devido à emergência pandémica, permitiram a criação de uma riqueza de
competências, especialmente para jovens em formação capazes de gerir eficazmente a configuração dos profissionais de amanhã. Os estudantes na
mobilização das competências-chave europeias foram capazes de desenvolver a capacidade de se orientarem, de se ajustarem para darem sentido e
perspetiva ao seu projeto de vida. A este respeito, e sobretudo com vista a proporcionar aos jovens boas ferramentas para se tornarem recursos de
empregabilidade, para além da capacidade de adaptação a novos contextos, devemos concentrar-nos no desenvolvimento de uma identidade profissional.
Para tal, nos jovens torna-se necessário promover não só a capacidade de autodeterminação, ou seja, a capacidade de fazer escolhas que implicam uma
perspetiva existencial, mas também a capacidade de autorregulação, entendida como "a capacidade de se gerir a si próprio na tentativa de implementar
o que foi decidido com continuidade e sistematização" (Pellerey, 2018). Isto é possível através da "meta-reflexividade".
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Os resultados da análise dos perfis dos estudantes, como se verá na secção dedicada às experiências, destacam as correlações entre o pensamento reflexivo
sobre competências adquiridas e o pensamento narrativo sobre processos, numa lógica transformadora.
As abordagens teóricas alcançadas foram: aprendizagem reflexiva, aprendizagem pela prática, aprendizagem cooperativa para as atividades de formação
realizadas no Licei "Alessi" e "Galilei"; aprendizagem de serviço, aprendizagem reflexiva para as ações formativas realizadas no Liceo "Pieralli":

Da perspetiva dos professores - Os objetivos gerais eram: implementar uma ligação sistémica dentro do currículo escolar entre as competências
adquiridas em contextos formais e as adquiridas em contextos não formais e informais; modelar ferramentas operacionais para avaliar as competências
não formais e informais mobilizadas; introduzir ferramentas de autoavaliação da prática pedagógica baseadas na narração e meta-reflexão.
As competências transversais que são ativadas no voluntariado precisam de ser medidas e validadas. As ferramentas operacionais do CLASS visavam
investigar e explorar, através da administração de algumas ferramentas ad hoc, como os estudantes autoavaliam a sua aprendizagem de competências,
como percebem a perspetiva temporal e como abordam as dimensões do auto-planeamento e da capacitação.
A metodologia PCTO envolve momentos de aprendizagem que precisam de ser avaliados. A avaliação requer uma reflexão sobre a forma de ler e
interpretar todo o currículo, porque, no percurso do aluno, ele deve ser integrado, num processo de interação contínua, da aprendizagem adquirida em
diferentes contextos (escola/trabalho). A utilização desta metodologia transforma o modelo de aprendizagem ligado às disciplinas individuais num
modelo diferente, que é o resultado multifatorial de um processo, que reconhece o valor da aprendizagem adquirida de uma forma informal e não formal
na ação pedagógica, permitindo o seu reconhecimento em termos de competências e potencial sucesso educativo do aluno.
O voluntariado nas escolas pode reunir acordo não só com a PCTO, mas também com as avaliações sobre o comportamento, as ações de educação cívica,
obrigatórias em Itália com a lei 92/2019 e com os métodos de ensino ativados.
As abordagens alcançadas foram: Investigação de Ação Participativa (Rap-s) e Aprendizagem Transformativa.
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Do ponto de vista dos interessados - Com o projeto CLASS, o objetivo era implementar atividades de voluntariado nas escolas e entre os jovens para
mobilizar as competências de sustentabilidade também na visão sistémica da Agenda 2030. A realidade do voluntariado é uma realidade estratégica
dentro das escolas e deve ser encorajada. O Registo Nacional de alternância mostra uma menor presença de organismos de voluntariado em comparação
com outros tipos de empresas. O contexto das associações e do voluntariado não é "outro" que a escola, mas é um dos locais onde o trabalho e as
competências relacionadas com o trabalho crescem e são apoiadas.
Os lugares estão todos inter-relacionados, e todos podem tornar-se um recurso do outro, desde que encontrem uma forma de comunicar de forma
construtiva, através de um diálogo aberto entre escola, universidade, empresas lucrativas e sem fins lucrativos, que visa desenvolver modelos concretos
de capacitação.
As ferramentas do projeto CLASS na perspetiva das partes interessadas tornam-se uma oportunidade para o empoderamento. Estas ferramentas, se por
um lado, desenvolvem a competência dos estudantes para ler o contexto e mobilizar as competências chave, por outro lado permitem que as associações
se melhorem a si próprias, tornando-se aptas e possíveis. Através da análise dos dados, é possível analisar os pontos fortes e fracos, e concentrar-se nas
competências mais fracas tentando reforçá-las, melhorando as propostas no território e reforçando as escolas de projetos partilhados.
O sistema escola-território cresce em conjunto, porque para alcançar resultados concretos e satisfatórios é essencial seguir orientações comuns e
coerentes, no pleno respeito pelo projeto das disciplinas. As associações, ao incorporarem as práticas do projeto CLASS nas suas próprias ações, tornamse corresponsáveis, portanto, juntamente com as escolas, pelo bem-estar social dos estudantes, reconhecendo a todos o direito de crescer, alcançar,
(re)orientar, reciclar.
A abordagem prevalecente alcançada foi: aprendizagem transformadora.

Do ponto de vista da investigação universitária - Os objetivos gerais eram: desenvolver e validar ferramentas operacionais para combater o abandono
escolar precoce a partir de uma perspetiva de modelização; analisar os dados de produção dos diferentes intervenientes para conceber ações de
acompanhamento; encorajar a construção de redes e a partilha de materiais; acompanhar os processos europeus de avaliação de competências-chave.
Nesta perspetiva, a investigação, mesmo no campo académico, assume as conotações da experimentação científica, e torna-se funcional para agir
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concretamente para responder às necessidades sociais da comunidade e para oferecer um serviço transversal e integrado no que respeita aos diferentes
sistemas de formação (escola, universidade e associações).
Numa lógica de ator do Território Universal, a Universidade pode contribuir para o progresso do sistema escola-território, no qual a bússola são os
estudantes com as suas competências e as suas narrativas. A Universidade para além das ferramentas beneficia da possibilidade de analisar as narrativas
cognitivas escritas e orais não só dos estudantes, mas também dos professores e operadores de associações, adquirindo uma visão geral numa perspetiva
sistémica e de acompanhamento das ações.
A abordagem é a investigação baseada em provas e a cooperação Universidade-Empresa-Escola.

As ferramentas propostas e a sua correlação com as competências-chave europeias
Na base da construção das ferramentas operacionais estava a ideia de uma avaliação trifocal das experiências levadas a cabo pelos estudantes. As
ferramentas tinham de ser simples, fáceis de utilizar pelos estudantes e de ler facilmente pelos professores e pelos operadores/técnicos das associações.
As ferramentas representam uma espécie de prisma piramidal da experiência: em termos de percurso (dimensões ao longo da vida - a narração da
experiência); - em termos de processo (dimensões metacognitivas - a reelaboração do feedback da experiência); e em termos de produto/desempenho
(dimensionar - processamento do produto final ou desempenho).
O objetivo da Universidade de Perugia com o projeto CLASS era construir ferramentas para apoiar as escolas no reconhecimento das competências
adquiridas durante a experiência e a sua avaliação através de ferramentas apropriadas.
É interessante sublinhar como na construção das ferramentas a perspetiva dos estudantes foi tida em conta, numa lógica que reforça a "meta-reflexividade"
e a dimensão metacognitiva.

44

Etapas escolares para avaliar Ferramentas propostas pelo projeto Resultados de aprendizagem para Instituições
as competências-chave
CLASS aos estudantes para mobilizar
europeias
conhecimentos
1.

Avaliação das
competências adquiridas;

Dossier no qual pode inserir dados pessoais

2. Descrição das

Uma primeira identificação de competências

-

Testemunho do valor formativo do curso, oferece orientação sobre as
próprias vocações, interesses e estilos de aprendizagem com uma forte
função de orientação;

-

Apoio à empregabilidade, destacando competências que também podem ser
utilizadas no mercado de trabalho;

-

Promover a autoavaliação e a auto-orientação, permitindo aos estudantes
aprender, partilhar e participar ativamente na obtenção de resultados, e
reforçando a sua capacidade de autoavaliar a forma como aprendem, de
medir os seus pontos fortes e fracos, de se orientarem para as áreas
económicas e profissionais que caracterizam o mundo do trabalho, a fim de
melhor avaliarem as suas expectativas para o futuro.

competências esperadas no
final do percurso

3. Programação de
ferramentas e ações de
observação

Diário no qual inserir as atividades realizadas e os
elementos negativos e positivos

4. Avaliação dos resultados
intermédios;

Um reflexo dos cinco eventos mais significativos

5. Avaliação das
competências de saída.

Avaliação de competências com uma avaliação de
um percurso que termina com um resumo das
competências do voluntário e um plano de ação
futuro
O fim da escola, a certificação de competências e a
implementação do CV
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Conclusão
As aptidões para a sustentabilidade são, por conseguinte, cada vez mais necessárias nas escolas. As orientações globais vêem-no como importante.
Promover competências de cidadania global entre os estudantes, para que estes se tornem cidadãos ativos e responsáveis.
Para adquirir um comportamento ético, é essencial adotar metodologias inovadoras que excedam os simples conteúdos.
Precisamos de reforçar o ensino do fazer. Nesta perspetiva, a aprendizagem de serviços é estratégica.
Em Itália, os cursos da PCTO e a introdução do currículo da Educação Cívica podem tornar-se pilares importantes para implementar o currículo da
sustentabilidade. É uma questão de conceber, no âmbito dos caminhos disciplinares, ambientes de aprendizagem que encorajem uma aprendizagem cívica
e social positiva não só em relação ao ambiente, mas também em relação à comunidade real e virtual.
É importante dar prioridade aos protagonistas dos estudantes através de iniciativas concretas. Os estudantes devem ser capazes de experimentar um
sentimento de pertença ao território.
Contudo, não é suficiente "fazer", mas dentro do processo de aprendizagem é necessário prever um ou mais momentos de reflexão sobre a ação. Os
instrumentos da meta-reflexividade permitem mobilizar a autoavaliação e as capacidades narrativas e ativar a aprendizagem transformadora. Não basta
conhecer as regras do comportamento correto, não basta agir corretamente, mas é importante refletir sobre o impacto que o comportamento correto tem
sobre si próprio, sobre a comunidade e sobre o mundo inteiro. Só desta forma um único comportamento pode ser internalizado e tornar-se competência.
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Melhorar a aprendizagem informal entre os estudantes
Por Luísa Oliveira (Desincoop)

Introdução
Este artigo explica o quadro institucional da aprendizagem formal e informal/não formal em Portugal, com base no Decreto-Lei e nas Portarias de 2018,
uma vez que são dedicados à "Cidadania e Desenvolvimento", que é o núcleo da perspetiva do CLASS.

A aprendizagem formal
Os valores da cidadania estão consagrados nos princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), estabelecendo que esta deve ser organizada de
modo a contribuir para a realização dos estudantes através do pleno desenvolvimento da sua personalidade, atitude e sentido de cidadania. Os princípios,
valores e áreas de competência definidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) convergem para formar o indivíduo como um
cidadão participativo, iniciando o caminho para a cidadania ao longo da vida.
As Aprendizagens Essenciais (AE) enumeram os conhecimentos, aptidões e atitudes a desenvolver por todos os estudantes, levando ao desenvolvimento
das competências inscritas no PA, no âmbito de um processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular. A Estratégia Educativa para a
Cidadania e Desenvolvimento (ESCD) dos Agrupamentos de Escolas é o resultado desse processo de promoção da autonomia e flexibilidade curricular.
Os valores que emanam de cada "Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas" visam educar e formar cidadãos autónomos e responsáveis,
empenhados, críticos, criativos, solidários e capazes de viver dentro da diversidade e complexidade.
O "Plano Estratégico de Educação para a Cidadania" (PEEC) decorre da necessidade normativa instituída pelo Decreto-Lei 55/2018, nomeadamente do
seu artigo 15, parágrafo 2, onde se estabelece que "cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania", de acordo com um conjunto
de parâmetros e requisitos normativos, dos quais se destacam:
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a definição dos domínios de aprendizagem para cada nível educativo;



a forma de organização do trabalho;



os projetos a desenvolver pelos alunos;



os critérios de avaliação da aprendizagem dos alunos;



os mecanismos de avaliação deste mesmo PEEC;



as parcerias a estabelecer, se necessário.

No Primeiro Ciclo do Ensino Básico será incluída uma "área de integração curricular" de "Cidadania e Desenvolvimento", o que implica uma natureza
transversal, reforçada pela dimensão globalizante deste nível de educação. No Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico, foi criado o tema "Cidadania
e Desenvolvimento", com uma avaliação sumária, embora dentro de um horizonte de trabalho pedagógico de natureza interdisciplinar e transversal.
Para os Cursos Científico-Humanísticos e os Cursos Vocacionais, a Área Curricular de Cidadania e Desenvolvimento pode ter um carácter disciplinar e
ser articulada de uma forma transversal. Cabe à "escola decidir a forma de implementar a Cidadania e Desenvolvimento" e "não é objeto de avaliação
sumativa, sendo a participação dos alunos nos projetos desenvolvidos objeto de inscrição anual no certificado do aluno".
O Decreto-Lei 55/2018 e as Portarias n.º 223-A/2018 (relativas ao ensino básico) e n.º 226-A/2018 (relativas ao ensino secundário), estabeleceram que
"os domínios a desenvolver" nos currículos dessa componente curricular ("Cidadania e Desenvolvimento") são sugeridos nos seus anexos.

Aprendizagem não-formal e informal
Alguns investigadores, tais como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Paulo Freire, conceberam outras formas de aprendizagem e ensino. O exemplo de Paulo
Freire faz-nos perceber esta contribuição principalmente em pequenas aldeias onde a educação formal não é suficiente para responder a todas as
necessidades sociais e económicas.
A educação informal pode ser gerada em qualquer lugar a partir de relações quotidianas. O conhecimento é adquirido através da interação sociocultural.
Nela, a aprendizagem acontece naturalmente, sem que, na maioria das vezes, os próprios participantes estejam cientes disso. Na educação informal, os
educadores são os pais, a família em geral, os colegas de escola, a igreja, os meios de comunicação social, etc.
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A educação não-formal é um processo de aprendizagem social centrado no indivíduo, através do desenvolvimento de atividades extraescolares. É
uma atividade educativa intencional, organizada e sistemática e é também um processo voluntário de aprendizagem que tem lugar fora do sistema formal,
principalmente em ONG, instituições religiosas, iniciativas privadas e programas sociais públicos.
Estas formas, cada vez mais legitimadas entre os padrões de ensino, contribuem igualmente para o desenvolvimento e aprendizagem, e também
desenvolvem nos potenciais aprendentes um sentido crítico e o reconhecimento de si próprios e dos seus direitos e deveres como cidadãos.

O papel das parcerias
Os espaços de educação não formal, segundo Simson e Park (2001), devem ser desenvolvidos de acordo com alguns princípios tais como: apresentar
carácter voluntário; fornecer elementos de socialização e solidariedade; visar o desenvolvimento social; favorecer a participação coletiva; e proporcionar
a investigação e, sobretudo, a participação dos membros do grupo de forma descentralizada.
Castanheira et alg não encontraram nas suas pesquisas provas da existência de crescentes parcerias entre instituições de diferentes tipos e referem as
parcerias sociais tal como foram definidas por Waddoc (1991), sendo uma forma de ação colaborativa na qual organizações de múltiplos sectores
interagem para alcançar objetivos comuns; são esforços colaborativos e voluntários de atores de organizações de dois ou mais sectores económicos num
fórum onde tentam, de forma cooperativa, resolver um problema ou tópico de preocupação mútua que é identificado de alguma forma com um ponto da
agenda de políticas públicas.
Os mesmos autores referem Googins & Rochlin (2000) que argumentam que estas parcerias são mecanismos essenciais para as organizações
maximizarem os seus objetivos através da constante mudança dos papéis e responsabilidades percebidos pelas comunidades. Estas parcerias revelaramse muito importantes para o desenvolvimento das comunidades onde operam porque facilitam o acesso das organizações a uma população maior, evitam
a duplicação de serviços, promovem uma maior rentabilidade na utilização dos seus recursos e lidam com os problemas das comunidades de forma mais
eficiente e completa (Hastad & Tymeson, 1997, citado por Buys & Bursnall, 2007). São considerados como um novo modelo de desenvolvimento
socioeconómico em que as relações entre organizações dos três sectores desempenham um papel central no desenvolvimento das comunidades (Googins
& Rochlin, 2000).
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Os jovens expressaram várias vezes que são meros espectadores em quase todos os projetos concebidos e mencionaram um interesse em fazer parte de
projetos em que as suas ideias e propostas são tidas em conta. A aprendizagem informal é uma importante fonte de conhecimentos e competências para
apoiar a conceção e desenvolvimento de projetos baseados nas necessidades e recursos da comunidade, na qual o Agrupamento de Escolas está localizado,
permitindo aos estudantes desenvolver experiências reais de participação e cidadania de uma forma contextualizada. Os espaços não formais são, por
outro lado, o ambiente em que essas competências e conhecimentos são realçados, valorizados e transformados.
Assim, os desejos e desejos da comunidade com que se pretende trabalhar devem ser considerados e, com base em estudos e conhecimento da realidade
em questão, deve haver uma integração com as ações a serem desenvolvidas.

Práticas de cidadania já existentes
Muitos estudos têm sido feitos nas últimas duas décadas sobre como manter e trabalhar as motivações dos jovens que optam pelo voluntariado. Um passo
importante pode ser ajudar a descobrir práticas de cidadania já existentes, nas quais os jovens possam ter a sua primeira experiência. A Desincoop seguiu
essa metodologia em todos os seus projetos de voluntariado durante os meses de verão. O resultado mais evidente foram as propostas de planos de
atividades construídos pelos jovens alunos / voluntários que foram posteriormente utilizados como objetos de testes de aptidão profissional e / ou estágios.

A continuidade das ações
A investigação permitiu-nos levantar pressupostos sobre o que promove a continuidade das atividades educativas fora do contexto escolar, no seio dos
parceiros escolares. Entre outras, as mais relevantes são:
● um envolvimento genuíno da escola na comunidade;
● uma conduta democrática da escola;
● um respeito pela realidade vivida pelos alunos;
● envolvimento do aluno com as práticas escolares e extraescolares;
● um reconhecimento da sabedoria popular;
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● o empenho da equipa;
● várias parcerias com múltiplas organizações e atores sociais;
● uma conduta democrática e ética das organizações de acolhimento;
● natureza operacional da intervenção produtora de resultados, bem como mostrar a sua contribuição para o contexto;
● cooperação individual com autonomia e criatividade;
● desenvolvimento de competências para ser visto como uma experiência de vida;
● uma apreciação do trabalho realizado / feedback positivo
● existência de um plano com ações concretas para a continuidade através das próximas gerações de voluntários;
● existência de uma coordenação sólida.
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A experiência italiana no Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzo, Itália)
Por Annalisa Bascelli, Laura Caronna, Anastasia Ciavattella, Valeria Di Francesco, Loredana Galante, Stefania Nanni and Massimiliano Nerone
(Liceo Scientifico Galileo Galilei-Pescara)
O nosso principal objetivo ao participar no projeto CLASS era tornar sustentáveis os nossos projetos e experiências escolares anteriores ou em curso.
Como consequência, em primeiro lugar, as nossas atividades de estágio escolar e laboral (PCTO), sendo obrigatórias no currículo escolar italiano, foram
implementadas em atividades de voluntariado. Assim, foi promovida uma parceria mais sinérgica com a Agência local Centro Servizi per il Volontariato
Abruzzo (CSV), e o seu projeto "Io, Tu....Volontari" ("Tu e Eu, Voluntários"). Isto revelou-se particularmente útil, uma vez que o CVS tem vindo a
promover a cultura do voluntariado entre jovens em diferentes áreas de interesse no território de Pescara há mais de 20 anos.

Planificamos sucessivamente diferentes ações para alcançar os seguintes objetivos:


preparar estudantes e professores e envolver os estudantes em atividades de voluntariado para reforçar um apoio eficiente e sustentável;
quanto aos professores empenhados, eles têm vindo a monitorizar e a facilitar os procedimentos em curso;



avaliar a experiência e competência adquiridas através de ferramentas específicas implementadas pela Universidade de Perugia

1. Um "ecossistema" para atividades extracurriculares a ser implementado
O Liceo "Galilei" é uma escola secundária especializada em disciplinas científicas como Matemática, Física, Ciências, Química, Informática, mas
também oferece uma vasta gama de disciplinas relacionadas com as chamadas "humanidades": Língua e Literatura Italiana, Latim, Filosofia, História,
Artes. As línguas estão no currículo principal durante três horas por semana, mas também oferecemos aulas opcionais dedicadas à certificação, Cambridge
Syllabus, Debate, formatos CLIL. A língua francesa tem sido introduzida nos últimos três anos. A nossa escola, que acolhe 1.600 alunos com idades
compreendidas entre os 13-19 anos, apoiada por 120 professores e 30 funcionários administrativos, tem dois edifícios principais e algumas instalações
modernas, incluindo laboratórios de informática, laboratórios multimédia, juntamente com um ginásio e pátios de recreio equipados. Oferecer aos nossos
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alunos uma educação bem equilibrada é o nosso principal objetivo, bem como desenvolver capacidades de pensamento crítico, a fim de lhes permitir
enfrentar questões em situações da vida quotidiana.
Temos uma longa tradição e cultura de sucesso, realização e excelência nas arenas académicas, desportivas, artísticas e científicas. Temos também um
ambiente acolhedor e amigável para a nossa comunidade escolar, bem como instalações localizadas no coração da cidade. Acolhemos estudantes de
outros países enquanto muitos dos nossos estudantes estão envolvidos em experiências europeias e internacionais, tais como Erasmus+.
A escola é gerida por um director, vice-diretores e uma equipa de cerca de 15 professores responsáveis por diferentes sectores, incluindo: gestão escolar,
digital e multimédia, serviços aos estudantes, inclusão, escola e trabalho, carreiras universitárias, formação de professores.
Quanto a todas as escolas italianas, as orientações educacionais são estabelecidas por um Plano Nacional de Educação de três anos.
Encorajamos um papel proativo para os nossos alunos através do envolvimento direto em situações críticas - com base em projetos de aprendizagem. O
voluntariado desempenha um papel fundamental nesta perspetiva e estamos empenhados em integrar estes projetos no programa principal, especialmente
no que diz respeito aos objetivos sustentáveis sugeridos pela Agenda 2030. Ao longo dos anos, temos implementado muitos projetos de voluntariado: Io,
tu...volontari (Eu, Tu como voluntários), La scuola in ospedale, Fidas (Escola no Hospital para dadores de sangue), Libera (uma associação nacional de
luta contra a máfia), Giardino dei giusti (Jardim dos Justos para recordar aqueles que combatem crimes contra a humanidade), projetos Peer-to-peer,
Italiano como Segunda Língua e Cuidados de Saúde para Adolescentes.
O nosso papel no projeto CLASS é testar e validar um protocolo para avaliação de competências extracurriculares. O teste da ferramenta concebida pela
Universidade de Perugia (IO2), realizado como parte do projeto, foi realizado por 5 professores da Escola Superior Galilei em colaboração com o Centro
de Serviço Voluntário de Pescara - em setembro de 2020 a nossa escola assinou um acordo de colaboração com o centro. Consequentemente, 20
estudantes puderam realizar atividades PCTOs em associações voluntárias selecionadas. Devido à pandemia de Covid 19, todas as atividades foram
reprogramadas para um formato digital, nomeadamente a formação e o voluntariado, e, consequentemente, realizadas via internet.
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2. Ações implementadas no terreno
Dizem respeito ao envolvimento de estudantes e professores e ao apoio prestado aos estudantes.
a) Envolver professores e estudantes em atividades de voluntariado: um processo em 4 etapas.
1ª etapa: apresentação. O lançamento do projeto e a participação de professores e estudantes ocorreu numa apresentação pública com o testemunho de alguém
que já o tinha feito. Esta foi uma experiência altamente envolvente que motivou toda a equipa.
2ª etapa: seleção. Os participantes foram envolvidos graças a uma dupla chamada interna: uma dirigida aos professores e outra aos estudantes.
Os requisitos para a participação dos professores foram: conhecimento da língua inglesa (pelo menos B1 ECFR); motivação; e experiências anteriores em
projetos europeus.
No que diz respeito aos estudantes, apenas os estudantes do 4º ano (idade média de 17 anos) puderam ser selecionados; foi-lhes pedida uma carta de
motivação. Acreditamos que apenas os estudantes fortemente empenhados em atividades de voluntariado deveriam ser selecionados.
Em novembro de 2020, foram selecionados 5 professores de Artes, Educação Física, Matemática e Física, Línguas Italianas e Latinas, Língua e Cultura
Inglesa e 20 estudantes, com idades compreendidas entre os 17 e 18 anos. Cada professor teve a seu a cargo 4 estudantes.
3ª etapa: escolha de um campo de interesse. Os estudantes tiveram de escolher entre 4 áreas de interesse no voluntariado: Segurança e Ambiente; Informação
e Sensibilização; Relação de Ajuda e Laboratórios Sociais; e Cultura e Entretenimento.
Os estudantes eram livres de escolher de acordo com os interesses pessoais e com a disponibilidade das associações de voluntariado, nomeadamente:
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ANFASS: promoção dos direitos das pessoas com deficiência



ANTEAS: reforço das redes de relacionamento entre as pessoas



ARCI: cultura, migrantes, direitos humanos



ARTE DO TEATRO: pedagogia teatral



BAOBAB: integração da consciência migrante



LA CASA DI CRISTINA: parques infantis e espaços de relacionamento para crianças deficientes



NEW ACROPOLIS: promoção da condição humana através da filosofia



SMART LAB: desenvolvimento da educação permanente, da comunicação e dos meios de comunicação social



FEEL TOGETHER: autoajuda no sector da saúde



WILLCLOWN: organização de iniciativas sociais

4º passo: Formação dos estudantes. Em janeiro de 2021, os estudantes foram alinhados com as associações escolhidas e puderam iniciar cursos de formação
relevantes com base no seguinte planeamento realizado pelo CSV com o pessoal das associações.


1 hora de formação geral sobre voluntariado, sensibilização para o papel do voluntário, motivação; privacidade; regras para um
comportamento online correto e privacidade;



2 horas sobre regras de segurança nos locais de trabalho: saudável e seguro: Segurança e proteção da saúde numa página de informação
para pôr em prática os comportamentos gerais necessários para combater a propagação da epidemia, no contexto da responsabilidade
partilhada e coletiva;



2 horas: sobre formação específica relacionada com associações de voluntariado: formação específica ofereceu ideias concretas para a
participação. As atividades foram centradas nos estudantes, nas suas vidas e nos seus interesses.

b) Apoio eficaz e sustentável.
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Antes, durante e depois das atividades de voluntariado, os professores apoiaram os estudantes especialmente quando estes se viram confrontados com
dificuldades como, por exemplo, a elaboração de inquéritos. Como se mostra na tabela e ilustração seguinte, uma grande maioria dos estudantes participou
regularmente nas atividades, familiarizando-se com o mundo adulto/profissional em termos de funções de retaguarda, relações e capacidades de
comunicação. Alguns deles conseguiram ainda mais horas do que o esperado enquanto, apenas num caso, dois estudantes conseguiram uma experiência
muito limitada (8 horas em 20) devido a algumas questões devido a falhas de comunicação, inexperiência e hesitações em pedir explicações.
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No final da experiência (maio de 2021), as associações envolvidas receberam um inquérito a fim de dar o seu ponto de vista sobre a atitude dos estudantes
em relação às atividades. Estes são os principais resultados:
- 100% das associações declararam que as atividades voluntárias exigiam diferentes momentos de explicação e confronto:

- 90% destes momentos foram sugeridos pela associação; 10% por iniciativa dos estudantes:

- 100% das associações afirmaram que os estudantes pareciam confortáveis e não apresentavam dificuldades.

- Quando se perguntou se os estudantes tinham feito a sua própria proposta sobre atividades de voluntariado, 20% das associações responderam frequentemente,
20% por vezes, 10% raramente, 50% nunca:
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- No que diz respeito à relação ou envolvimento de acompanhamento após o fim das atividades: 50% das associações responderam positivamente, 10%
responderam que nasceu uma amizade entre os voluntários, 40% responderam negativamente.

-

No que diz respeito ao feedback à experiência, as associações disseram que os estudantes estavam motivados e satisfeitos com as atividades levadas a
cabo.

c. Avaliação da experiência e competências adquiridas através de ferramentas específicas implementadas pela Universidade de Perugia e pelo IRIV
O primeiro passo empreendido foi a integração das ferramentas concebidas para o CLASS nos perfis dos alunos das escolas italianas. Os professores do Liceo
Scientifico “Galilei”, participantes no CLASS compararam cuidadosamente os documentos criados pelo Iriv e pela Universidade de Perugia com os
documentos oficiais estabelecidos para a Escola Italiana. Acabaram por propor uma Rubrica de Avaliação de Competências Chave, que considera vários
elementos regulamentares e metodológicos decorrentes de documentos italianos e europeus. Como resultado, as ferramentas concebidas para o CLASS podem
ser utilizadas em todas as escolas secundárias italianas durante a avaliação dos "Programas de Trabalho e Estudos Alternados" no voluntariado.
A análise SWOT de experiências anteriores destaca algumas diferenças entre a ferramenta concebida e a já utilizada nas escolas italianas. O nosso objetivo
era fundi-las: a escola secundária italiana está a trabalhar para passar da avaliação de conhecimentos para a avaliação de competências. Além disso, vale a
pena mencionar que para incluir as Recomendações Europeias no sistema educativo italiano (Competências-chave da UE), tiveram de ser feitas alterações
terminológicas tais como "Competências-chave para a aprendizagem" e estas foram agrupadas em 4 eixos disciplinares. A ferramenta concebida para o CLASS
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proporciona uma ligação útil entre o mundo da escola e o do voluntariado. No entanto, tem de ser adaptada às realidades educativas dos países parceiros do
CLASS e às diferenças nos sistemas educativos. A ligação entre as Competências europeias e italianas, os eixos disciplinares, e o Perfil do aluno do Ensino
Secundário pode ser estruturada como no seguinte exemplo relacionado com as Competências interpessoais:

Os 3 indicadores de nível (assistente, técnico e perito) do perfil do estudante/voluntário foram fundidos nos 4 níveis de saída previstos pelas regras escolares
italianas - principiante, básico, intermédio e avançado - como se segue:
PERFORMANCE - Level

Competence
matrix [1]
of the
DESCRIPTORS
Volunteer
PCTO
[2]

Attendant
A1

Citizenship
competence
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Active
Citizenship

Technician
A2

T1

she/he knows roughly he/she knows the values of
Inspires his/her
the values of its SB,
his OdV and broadly voluntary action to the
referring to older
knows the founding
values that inform the
volunteers.
principles of volunteering. mission of his SB [3].

Expert
T2

E1

she/he inspires her/his
voluntary action to the
He/she practices the principles
associative values and
of volunteering consciously by
founding principles of
promoting the mission of his
organized volunteering.
SB.
She/he knows the Volunteer
Charter of Values.

E2
She/he consciously practices the
principles of volunteering and
spreads the founding values of
organized volunteering.
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3. Ações de voluntariado.
Preâmbulo estar empenhado num projeto de investigação peculiar, apenas os estudantes têm estado concretamente envolvidos nas atividades de
voluntariado, tal como para os professores, têm estado a acompanhar e a facilitar os procedimentos em curso.
Como é que os estudantes utilizaram concretamente o seu apoio no terreno?
1.

Apresentação do projeto. Ao ser introduzido no projeto em termos de diferentes oportunidades, abertura de espírito, proatividade, ambiente
internacional, porta para o mercado de trabalho e terceiro sector.

2.

Aula virtual. Ao fazer parte de uma sala de aula virtual de professores/estudantes especificamente criada para se conhecerem, partilharem
informações e materiais, acompanhar atividades e feedbacks.

3.

Questionários. Ao compreenderem um código linguístico, encontraram-se distantes e foram facilitados durante a sua compilação.

4.

Apoio. Ao serem continuamente apoiados tanto individualmente como em grupo para lidar com todas as complexidades da pandemia e ao
envolverem-se em atividades ordinárias e extracurriculares.

5.
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Monitorização. Contando com a nossa supervisão e mediação com as associações designadas.

Que tipo de ações voluntárias foram implementadas?
Por causa do distanciamento social (devido ao Covid 19), todas as atividades foram realizadas em linha, tanto a formação teórica como a experiência no
terreno; esta última foi, naturalmente, consideravelmente afetada e consequentemente redesenhada. No entanto, os nossos estudantes têm estado a lidar
com elas:


trabalho de secretariado, inquéritos telefónicos, recolha de dados (BANCO ALIMENTARE);



investigação sobre os migrantes, encontro com os refugiados e entrevistas diretas (ARCI);



planeamento e gravação de um vídeo educativo sobre o ambiente (NUOVA ACROPOLI);



trabalho com idosos através de chamadas telefónicas e entrevistas, recolha de dados e apresentação final (ANTEAS);



trabalho com músicos populares para promover a música étnica, o diálogo intercultural e o intercâmbio (BAOBAB);



leitura de livro e promoção da associação (SMARTLAB);



sensibilização ambiental através da criação de posts, histórias e vídeos sobre meios de comunicação social (WILLCLOWN);



conversa com clientes com necessidades especiais, trabalhando na musicoterapia (SENTIRE INSIEME);



trabalho com crianças deficientes através de videochamadas (ouvir as suas histórias), atividades online (filmes, música, dança e canto juntos)
(CASA DI CRISTINA), (ANFASS);



encenação, representação e debate sobre competências (ARTE DEL TEATRO);

Ações realizadas


EVENTO INTERNO: alguns estudantes partilharam a sua experiência, dados, apresentações ou vídeos durante a sua sessão final nas suas
associações designadas.

64



EVENTO GERAL: cerimónia de encerramento online com todas as associações, estudantes e professores.



EVENTO GERAL: saudações finais e feedback dos professores, alunos e suas famílias.

4. Análise S.W.O.T. das ferramentas
Força


Reelaboração: a natureza autoavaliadora do questionário confere aos estudantes poder de observação, memória, contextualização, perspetiva,
reflexão.



O papel: sendo questionados sobre vários aspetos da experiência, os estudantes percebem que são considerados como sujeitos e não como objetos
do processo



As escolas são reforçadas na mentalidade de "planeamento", que promove a consciência e a responsabilidade.

Fraqueza


Contexto: houve dificuldades para responder ou descontextualizar questões (destinadas a avaliar as atividades em presença, uma vez que as
atividades foram online);



Chaves da avaliação: seria útil esclarecer os descritores (níveis 1 a 4) no topo de cada questionário; nível 5 ("não relevante") depois de o 4 mais
alto ser enganoso, sugerimos que venha primeiro e seja renomeado como "não experiente"; formato de avaliação a ser comum aos diferentes
instrumentos;



Inglês: o uso da língua pareceu por vezes incompleto ou pouco claro;



Compreensibilidade: algumas perguntas pareciam vagas ou abstratas ou confusas; mais detalhes seriam úteis para responder a perguntas como
"Onde estava eu?" ou "Porque é que os acontecimentos tomaram esta direção?



Interpretação: foram encontradas algumas discrepâncias tanto entre estudantes envolvidos na mesma atividade como entre relatórios orais e
escritos da mesma pessoa. Embora se possa esperar uma subjetividade, ocorreu uma discórdia quando os estudantes não compreenderam as
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perguntas e sentiram vergonha de as fazer, por vezes culpando-se a si próprios. Como consequência, escolheram por acaso um nível médio neutro
ou conformaram-se com as respostas dos seus amigos.
Oportunidades


Para os estudantes: compreensão da mentalidade, ações, objetivos e procedimentos do mundo do trabalho, a partir de uma perspetiva adulta;



Para as associações, os dados podem ser relevantes para comparar os diferentes projetos, a eficácia da perfeição, e monitorizar as ocorrências



Para os professores: habituar-se a avaliar o que é adquirido fora do contexto escolar, aumentar a cooperação com as partes interessadas locais,
integrando avaliação com apreciação/análise, deixar gradualmente a mentalidade de "marca" da avaliação.

Ameaças


Devido às questões críticas acima explicadas, as ferramentas concebidas pelo CLASS podem relatar parcialmente o que era esperado, mal avaliado
ou achatado em alguns aspetos;



com a pandemia, os questionários concebidos para avaliar as atividades face a face deveriam ter sido adaptados a um novo contexto.



uma simplificação da linguagem poderia ser útil para facilitar aos estudantes mais jovens a resposta às perguntas.

Como avaliou as competências adquiridas graças à experiência voluntária?
Dada a natureza autoavaliadora dos questionários dos alunos, podemos considerar este instrumento como uma forma de avaliação indireta uma vez que,
como professores, não os pudemos observar em ação. Por conseguinte, tivemos de relatar as suas impressões em vez de avaliar as competências. Por esta
razão, criámos um questionário adicional para que as associações tivessem o seu ponto de vista sobre a experiência. Além disso, o fim da sua atividade
voluntária foi também o fim do ano letivo, as repercussões potenciais podem ser observadas e devem ser avaliadas no próximo ano.
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Como é que construiu a ponte com as competências pedidas na escola?
Tentámos comparar, encontrar ligações, e equalizar as competências. Mais detalhes são fornecidos na Rubrica de Avaliação de competências-chave, que
deverá ser utilizada no próximo ano, após aprovação do nosso Conselho de Escola. Uma dificuldade principal é a quantidade de documentação
administrativa que os professores italianos têm de preencher. A ferramenta concebida pelo CLASS (IO2) requer uma carga de trabalho excessiva para
os professores, uma vez que não substitui a documentação oficial, mas deve ser acrescentada à já existente. Se a ferramenta concebida pelo CLASS (IO2)
tivesse de ser amplamente utilizada nas escolas italianas, poderia ser útil pensar numa simplificação linguística e numa forma mais leve de inquéritos.
Feedback recebido dos estudantes
Alguns comentários podem ser encontrados acima na secção S.W.O.T., outros dados interessantes emergiram de dois questionários em particular:
Competências do papel de voluntário/atividade " e "Observação/análise em profundidade", ver gráficos abaixo:
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Questionário 4: competências, papel e atividades dos voluntários

Questionário 5: Observação e análise em profundidade
Feedback recebido dos professores
A situação particular em que as ferramentas foram testadas evidenciou pontos fracos contingentes não atribuíveis à ferramenta testada, tais como
atividades realizadas apenas online, falta de relações diretas, redução da empatia e confiança. Sublinhou também algumas questões que podem ser
corrigidas antes da utilização extensiva da ferramenta. Os professores devem ser muito solidários com os alunos, e isto deve ser tomado em consideração
mesmo de um ponto de vista económico. As associações e as escolas devem trabalhar de forma colaborativa. Se considerarmos uma utilização geral da
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ferramenta nas escolas italianas, a língua nacional deve ser inequívoca (ou seja, Nuovo Vocabolario di base della lingua italiana, De Mauro, 2016) e
adaptável a diferentes situações, tais como perguntas feitas face a face não adequadas a atividades online.
Conclusão
É sempre interessante abrir portas e ser confrontado com outras realidades - quanto mais peculiar, mais rica é a experiência - ainda mais num contexto
europeu ou internacional. A diversidade parece ser não só o alvo, mas também o pressuposto básico para fazer com que diferentes idades, especialistas,
contextos, e países trabalhem em conjunto. Este ambicioso objetivo requer entusiasmo, flexibilidade e paciência. As coisas evoluíram de uma forma tão
inesperada que tivemos de adaptar as nossas ações e refrescar a nossa motivação. A distância parecia ser o fardo mais pesado, apesar de as atividades
online serem paradoxalmente destinadas a aproximar as pessoas. Segundo os nossos estudantes com quem estamos habituados a partilhar experiências,
a burocracia redundante do processo tornou o quadro maior do que a pintura. Contudo, a distância é também uma lição a ser aprendida quando se procura
equilíbrio e melhoria. Este deve ser um objetivo relevante a ser alcançado, a fim de melhorar tanto as expectativas como a mentalidade de cada um.

Bibiografia
Work-School Pathways Guidelines (in Italian abbreviated as P.C.T.O) (Pathways for Key Competences and Orientation), MIUR, 2019.
High School Students Profile, (EQF, Level 4) Educational Offer Plan school years 2019 / 22.
Service Learning, Avanguardie Educative, INDIRE, 2017
Assessment Rubric for KEY Competences (a.Project, b. Collaborate and participate.
Ri.Co.V. The recognition of Volunteer Skills, CESVOT.
SCHOLA final e-book, IRIV, Università degli studi di Perugia et alii, 2018.
Volunteer Charter of Values, CSVnet, 2001.
Agenda 2030, Objective 4, Goal 4.7.
69

Commissione europea, DG EAC, Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), Lussemburgo: Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,2009.
Di Francesco G., Unità capitalizzabili

e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro, Milano, Franco Angeli, 1997.

Di Francesco G., Perulli E. (a cura di), Il Libretto formativo del cittadino. Dal Decreto del 2005 alla sperimentazione: materiali e supporti
metodologici,
Isfol, Roma

2007 (Temi & Strumenti, Studi e Ricerche, 21).

ECOTEC, European Inventory
European Commission, Brussels,

on Validation of non formal and informal learning. A final report to DG

Education & Culture of the

September, 2005.

Mastrangelo M.G. (a cura di): Toolkit per la valutazione e delle competenze di (ex) detenuti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali–
ISFOL, Roma, 2013.
Weblink
CESVOT - Le Competenze del Volontariato: un modello di analisi dei fabbisogni formativi di Daniele Boggiani, 2011
http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/6721_documento.pdf
VOLABO - CVOL, ll libretto delle competenze del volontariato
CESEVOCA - Progetto

YP+CV=EE- Erasmus

+

http://www.volabo.it/news_evidenza.php
2014 https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/learning-agenda.1274

http://www.cesevoca.it/documenti/Pubblicazione2.pdf
Riconoscimento e Validazione

delle competenze acquisite attraverso il volontariato: buone pratiche in Italia

http://www.uniterzosettore.it/notizia.asp?titolo=Progetto+%22ValidVol%3A+Validazione+delle+competenze+chiave+acquisite+in+attivit%E0+di+vo
lontariato%22&news

70

A experiência italiana no Liceo "Alessi", Liceo "Galilei" and Liceo "Piralli" in Perugia (Ombria, Italia)
Por dr Ermelinda De Carlo, dr Marco Bartolucci, dr Federico Batini (Universidade de Perugia)
A experiência italiana é colocada num contexto em que a pandemia gerou uma grande variabilidade nas aulas e aumentou o risco de abandonar a escola.
O encerramento das escolas, a necessidade de utilizar dispositivos digitais e a ausência de feedback direto aumentaram de facto as diferenças nas turmas
em termos de sucesso escolar. A maior fragilidade diz respeito às competências sociais. As crianças nunca estão sozinhas e o seu contexto diário de
relações de interação tem um efeito umas nas outras.
Existem diferentes formas de dispersão plural (Benvenuto, 2011) principalmente relacionadas com a integração e a relação social. Este nível diz respeito
à análise do desconforto, desvio e desafeição das regras, contextos sociais e valores partilhados na escola e na sociedade civil; a própria definição de
abandono escolar precoce com as suas repercussões óbvias na qualidade da aprendizagem.
No contexto italiano, o ensino à distância trouxe à tona um novo tipo de abandono escolar precoce com uma nova categoria de estudantes que são
chamados de "drop-dad" com principalmente dois perfis: os estudantes que estão totalmente ausentes e não participam de forma alguma no diálogo
educativo a distância por várias razões (questão da exclusão digital), e aqueles que, pelo contrário, participam, selecionando os módulos didáticos a
seguir ou descontinuamente, porque não estão interessados e não estão excessivamente motivados
Em janeiro de 2021, foi publicado o inquérito "Juventude na época do Coronavírus", conduzido pela Ipsos para a Save the Children, realizado numa
amostra de adolescentes entre os 14 e os 18 anos. Mostrou que em cada aula, um terço das crianças deixou de frequentar o estudo. Há duas razões
principais: uma ligação difícil e uma falta de concentração para seguir a didática por detrás de um ecrã. Estas dificuldades têm um impacto significativo
no sucesso educacional e no futuro profissional dos estudantes. Os Relatórios de Autoavaliação das escolas italianas que estiveram envolvidas no projeto
CLASS também destacaram a necessidade de uma nova organização escolar que possa destacar as competências de cidadania, estreitamente relacionadas
com o comportamento, a motivação e a capacidade de se imaginar no futuro. Ao mesmo tempo, em Itália, a Lei 92/2019 introduziu a disciplina transversal
da Educação Cívica, a fim de reforçar o desenvolvimento social e as competências de cidadania.
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Por isso, as escolas italianas, graças ao projeto CLASS, decidiram dar prioridade à inclusão e à internacionalização, por exemplo, graças a uma formação
dedicada à cidadania europeia. Representa uma grande oportunidade para combater o abandono escolar precoce e promover a motivação. Partem do
princípio que os estudantes que percebem melhor como podem candidatar-se no mundo do trabalho estudariam de forma mais feliz. Deve também
melhorar a forma como frequentam a escola, respeitam as regras e socializam com os seus colegas de turma. A capacidade de melhorar as competências
digitais deveria também reduzir as desigualdades. Na verdade, na perspetiva da inovação, uma competência digital tem um grande valor. É considerada
essencial para uma plena consciência de cidadania global.
O maior desafio no qual as escolas têm vindo a trabalhar tem sido a formação de cidadãos ativos e responsáveis principalmente através de: percursos de
cidadania ativa e democrática; e percursos integrados de desenvolvimento de competências digitais. Tendo em conta estas premissas, as escolas italianas
têm trabalhado em duas direções e em contextos diferentes dos outros contextos europeus:
1. uma aquisição não formal e de competências não formais através de experiências diretas ligadas ao contexto de alternância de trabalho escolar. Na
Itália, de facto, as escolas no período de três anos devem frequentar um curso PCTO (Artigo 1, parágrafo 785, Lei 30 de Dezembro de 2018, n. 145)
2. uma consciência do valor das competências não formais e informais através da participação numa ação de projeto baseada em provas, graças a
experiências anteriores conduzidas pela Cátedra de Pedagogia Experimental da Universidade de Perugia.
O projeto CLASS melhorou assim a experiência das escolas, oferecendo uma contribuição complementar para o acervo de competências-chave europeias,
através de dispositivos metodológicos inovadores. Isto reforçou ainda a colaboração entre associações voluntárias, escolas e Universidade de Perugia.
Explicamos abaixo como temos trabalhado.
1- Numa primeira etapa - seleção do contexto adequado para realizar os testes
A primeira ação operacional do projeto foi o envolvimento de 20 estudantes pertencentes ao Liceo Scientifico "G. Alessi" e outros 20 pertencentes ao
Liceo Scientifico "G. Galilei", duas escolas secundárias, localizadas em Perugia. O objetivo era testar as competências digitais dentro da PCTO, caminhos
para competências transversais e orientação (antiga Alternanza Scuola Lavoro), uma metodologia de ensino introduzida por L. 107 de 2015 (uma lei
chamada "La Buona Scuola", a boa escola) que, através da experiência prática, oferece aos estudantes a oportunidade de melhorar os seus conhecimentos
e testar as suas competências no terreno, a fim de melhorar a sua formação e equipá-los para o seu futuro.
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O voluntariado é uma forte realidade no território de Perugia, implementado graças ao centro regional de serviço voluntário da Umbria (Cesvol), reunindo
muitas organizações do terceiro sector.
No âmbito da experiência do PCTO, muitas escolas têm cooperado com associações locais numa perspetiva de melhoria de competências, com formação
exigente sugerida pelas associações em muitos campos: Competências de cidadania; Educação intercultural e paz; Respeito pelas diferenças e diálogo
entre culturas; Apoio à responsabilidade e solidariedade; Cuidado pelo bem comum; Sensibilização para os direitos e responsabilidade; Reforço do
conhecimento jurídico, económico e financeiro; e Educação para o auto-empreendedorismo. Nesta perspetiva, o projeto CLASS ofereceu ferramentas
operacionais de que as associações e escolas necessitavam, conseguindo combinar aspetos educativos e de formação com credibilidade metodológica e
científica.
Os estudantes foram escolhidos de entre três associações voluntárias existentes no território. Ambas as escolas já tinham construído no passado uma
ponte entre o trabalho escolar alternado e os projetos SCHOLA e "Carreiras Internacionais". Pretendia-se continuar o caminho, melhorando as
experiências das escolas e oferecendo, através do projeto CLASS, dispositivos complementares às competências de medição. Ao mesmo tempo, o Liceo
"Pieralli" pretendia incluir e envolver mais estudantes no terreno, para o projeto "Leggere Forte" (Leitura em voz alta), coordenado pela Universidade
de Perugia e a associação nacional LaAV (acrónimo que significa Leitura em voz alta), uma rede de grupos nacionais, com o objetivo de promover o
valor da leitura como um meio eficaz e acessível a todos para criar condições de bem-estar na sociedade civil (https://www.lettureadaltavoce.it/). Cerca
de 200 estudantes das classes do 5° estiveram envolvidos para testar as competências ligadas ao campo da investigação, apoiando os investigadores
académicos na conceção da investigação, na avaliação dos instrumentos e na análise dos resultados. O tema central neste caso foi o impacto da leitura
em voz alta nas escolas. Foi possível mobilizar os estudantes, e envolvê-los ativamente num evento social importante como o Dia Mundial do Livro.

2- Numa segunda etapa - preparação dos alunos e professores
A fim de implementar as ações, os estudantes foram preparados em conjunto com os seus professores. Antes de iniciar o curso, os estudantes do Liceo
"Alessi" e do Liceo "Galilei" tiveram de escolher entre seis cursos propostos por três associações: CESVOL; ALICE; e ASSOCIAZIONE
CONSUMATORI.
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Cada percurso continha um desafio diferente. Cada percurso era totalmente on-line e tinha uma duração de quatro meses (de fevereiro a maio de 2021)
por um total de 40 horas. Os estudantes do Liceo "Pieralli" foram incluídos no projeto de investigação "Leggere Forte" (" Leitura em voz alta ") e o
percurso teve uma duração de dois meses (de abril a maio de 2021) por um total de 10 horas. Detalhámos abaixo o conteúdo do percurso.
1-Fase de lançamento de desafios - quanto aos percursos nas escolas secundárias, o Liceo Alessi e o Liceo Galilei, todos os jovens seguiram um primeiro
webinar de 2 horas em que os percursos foram detalhados, e as competências que cada estudante teve de prosseguir no final e os modos operacionais de
desenvolvimento foram ilustrados. Foi organizado um webinar em cada escola que envolveu 2 investigadores; 5 professores e 20 estudantes.
Posteriormente, apenas para os estudantes do Liceo "Pieralli" foi realizado um novo webinar de 3 horas aos estudantes para apoiar a sua experiência e
enriquecer os seus conhecimentos. Esta fase foi importante para comparar expectativas, para estar consciente dos progressos alcançados - das
competências existentes às adquiridas.
2- Fase de experiência de campo. De finais de fevereiro a maio, os estudantes do Liceo "Galilei" e do Liceo "Alessi" conseguiram uma experiência
concreta de voluntariado através de um canal digital, através da realização de ações coordenadas diretamente pelas associações. Esta experiência teve a
duração de 35 horas. A experiência dos estudantes de "Pieralli" foi diferente, pois colaboraram diretamente com a equipa de investigadores em Perugia,
por exemplo para o Dia Mundial do Livro organizado anualmente a 23 de abril durante 5 horas. Os estudantes leram em voz alta revezando-se nas
escolas, propondo textos selecionados. Além disso, os estudantes puderam ver como um teste ex ante e ex post é aplicado dentro de um projeto de
investigação para medir os efeitos da leitura nas escolas. O objetivo era não só melhorar as competências de alfabetização funcional relacionadas com a
leitura, mas também descobrir que a leitura tem um impacto nas competências sociais e cívicas dos leitores e ouvintes.
Todas estas experiências permitiram aos estudantes desenvolver competências-chave através da aprendizagem pela prática.

3- Numa terceira etapa - os estudantes refletem sobre o seu caminho e competências adquiridas
No final do curso, os alunos do Liceo "Alessi" e do Liceo "Galilei" foram propostos para terem um encontro final nas escolas (2 horas). Foi um webinar
realizado por um investigador académico e peritos escolares. O objetivo era ter um feedback metacognitivo da experiência. Os estudantes foram
acompanhados na compilação de um instrumento de metacognição organizado em sete etapas: um dossier no qual se inserem dados pessoais; um diário
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no qual se inserem as atividades realizadas e os elementos negativos e positivos; uma reflexão dos cinco eventos mais significativos; uma primeira
identificação de competências; uma avaliação de competências; uma avaliação de um percurso que termina com um resumo das competências do
voluntário e um plano de ação futuro; e no final da escola, uma certificação de competências e a implementação do CV. Esta ferramenta provou ser muito
importante para a aquisição de auto-consciencialização da experiência.
"Não são tanto as vicissitudes da vida que são importantes, mas a forma como cada um de nós as narra a si próprio, acorrenta-as umas às outras seguindo
o fluxo do pensamento numa sequência não só causal e temporal - a primeira, o como e o porquê - mas também emocional, afetiva. A nossa existência
não tem forma ou significado, exceto no momento em que a delineamos, para a apreender, através da reflexão" (Bruner, 1988) (J. Bruner, Actual Minds,
1988).
Nesta fase, os alunos das três escolas têm encontrado muitas dificuldades porque a escola geralmente não trabalha nas dimensões metacognitivas. Os
alunos não estão habituados aos processos de autoavaliação e identificação da experiência. Apesar do guia, deixaram muitos espaços brancos dentro da
ferramenta que confirma as dificuldades com que se depararam. Os estudantes do Liceo "Pieralli" mostraram uma maior capacidade narrativa,
provavelmente reforçada pela atividade de leitura em voz alta.
Todos os estudantes envolvidos compilaram a ferramenta e enviaram-na por correio eletrónico. A ferramenta de análise de experiência utilizada consistiu
em 4 passos:
a) Olhar para trás: foi-lhes pedido que repensassem a experiência realizada
b) Refletir em profundidade: tiveram de refletir sobre os processos relacionados com a sua experiência
c) Aprender algo novo sobre si próprio: tiveram de identificar a aprendizagem adquirida e possíveis ações de melhoria.
d) Para organizar as seguintes fases: foi-lhes pedido um acompanhamento e planeamento futuro, dependendo do quanto tinham aprendido.

4- Numa quarta etapa - análise dos resultados de aprendizagem dos alunos do Liceo Alessi e do Liceo Galilei ligados à experiência do projeto CLASS
O projeto tornou possível sistematizar as competências adquiridas num contexto experiencial. De facto, muitas vezes, os estudantes não estão conscientes
da sua aprendizagem e têm dificuldade em expressar o que foi feito ou aprendido. A ferramenta de autoavaliação concebida no âmbito do projeto CLASS
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permitiu refletir não só sobre a experiência como voluntário ativo, mas também reconstruir as competências adquiridas. Além disso, os estudantes tiveram
de quantificar o nível alcançado, atribuindo uma avaliação numérica. Antes de relatar os resultados, deve notar-se que a experiência da Aula permitiu
aos estudantes conhecer o mundo do voluntariado e ser ativos dentro dele, pois antes desta experiência apenas 5% dos estudantes de ambas as escolas
secundárias tinham trabalhado numa associação voluntária. Como se pode ver na tabela 1 abaixo, a maioria dos estudantes adquiriu as oito competências
chave.

É possível ler este nível através da tabela de referência para a atribuição de níveis e votos (baseada em modelos ministeriais de Certificação de
Competências)
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INDICADORES

NÍVEL

DESCRITOR

PADRÕES DE REFERÊNCIA DE
VOTAÇÃO

O/a aluno/a executa tarefas e resolve A- AVANÇADO
problemas
complexos,
demonstrando
domínio na utilização de conhecimentos e
competências.
Propõe e apoia os seus pontos de vista e toma
decisões responsáveis.

Competência utilizada com mestria evidente
autonomia, observada em contextos complexos.

Competência utilizada com bom domínio, com
autonomia apreciável, frequentemente observada em
contextos complexos.

9

O estudante executa tarefas e resolve B - INTERMÉDIO
problemas em novas situações, faz escolhas
conscientes mostrando ser capaz de utilizar
os conhecimentos e competências adquiridas

Competência utilizada com suficiente confiança nem
sempre com autonomia, observada em contextos habituais
e/ou não complexos

8

Competência utilizada com alguma incerteza e com uma
autonomia modesta, observada em contextos bastante
simples

7

O/A aluno/a executa tarefas simples, mesmo C -BASICO
em situações novas, mostrando que possui
conhecimentos e competências básicas e é
capaz de aplicar as regras e procedimentos
básicos aprendidos

Competência em parte utilizada, acompanhada de pedidos
de ajuda, em contextos simples.

6

O estudante, se devidamente ajudado, D - NA
executa tarefas simples em situações de APRENDIZAGEM
INICIAL
conhecimento

Competência fraca e incompleta, raramente utilizada e
com orientação constante, em particular em contextos
simples.

5 ou menos do que 5
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em

10

Há alguns testemunhos sobre a experiência dos estudantes, que emergiram da secção "Diário":
 "Uma coisa que aprendi foi a transformar um questionário feito em word num questionário clicável em formulários do google" (A., Liceo
Alessi)
 "Fiquei muito impressionado por poder enviar questionários a associações. Senti que estava a fazer algo útil para os outros" (S., Liceo
Alessi)
 "A maior deceção foi que nem todas as associações às quais enviei o questionário cooperaram. Isto fez-me sentir um pouco triste. Pelo
contrário, senti-me muito bem quando encontrei associações colaborativas" (D., Liceo Alessi)
 "Foi muito agradável colaborar com os companheiros, mesmo que a distância. Senti-me como se ainda estivesse na aula. De facto,
através do digital, cada um de nós podia ver o trabalho dos outros para o melhorar" (F., Liceo Galilei)
 "A experiência foi muito interessante, embora tenha sido um pouco triste ter de fazer todo o trabalho a distância, sem poder conhecer
nem as associações, nem os companheiros do grupo" (R., Liceo Galilei)
 "foi bom descobrir que mesmo a distância podíamos trabalhar em grupo e especialmente ajudar alguém" (E., Liceo Galilei)

No feedback sobre a experiência, um grande limite é representado pelo contexto pandémico. Os estudantes geralmente adoram atividades de estágio
porque têm a oportunidade de viver num novo contexto, em novos lugares, e com novas dinâmicas. Em vez disso, toda a experiência foi feita a distância,
bem como as atividades escolares. A comunicação foi filtrada através de um ecrã e, portanto, o contacto físico foi perdido. Tudo isto foi realçado pelos
estudantes na secção "Reflexões em profundidade". Existem algumas evidências:
 Não poder encontrar pessoalmente os referentes das associações diminuiu certamente a empatia e o vínculo que foi criado" (A., Liceo
Galilei)
 "Foi esquisito o voluntariado à distância. Pensei no quanto gostaria de experimentar aqueles lugares e aquelas pessoas de perto" (B.,
Liceo Alessi)
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 "Imaginei fazer um estágio, mudar de uma sala para outra na associação, encontrar muitas pessoas de perto e talvez apertar a mão a
alguém. Em vez disso, era tudo digital. Fiz e aprendi muitas coisas, mas perdi muitas coisas" (F., Liceo Galilei).

Muito interessantes, especialmente para efeitos de mobilização da dimensão metacognitiva são os resultados da secção dedicada a "As coisas que aprendi
sobre mim". O feedback nesta secção mostra como a experiência de voluntariado atua sobre as competências de cidadania de forma significativa. Entre
as competências aí desenvolvidas encontram-se as que são mostradas no quadro:

COMPETÊNCIA DE
CIDADANIA

Capacidade de relacionamento com os outros (pares,
professores, figuras externas)

Sou capaz de interagir com as diferentes pessoas envolvidas no percurso

Responsabilidade

Sou capaz de cooperar, assumir tarefas e realizar a tarefa.

CONSCIÊNCIA
CULTURAL E
COMPETÊNCIA DE
EXPRESSÃO

Respeito pela diversidade

Sou capaz de respeitar a diversidade pessoal, cultural, de género

COMPETÊNCIAS
DIGITAIS

Capacidade para utilizar ferramentas digitais

Sou capaz de utilizar ferramentas digitais para encontrar informações úteis
Sou capaz de utilizar ferramentas digitais para fazer o produto

COMPETÊNCIA
ALFABÉTICA
FUNCIONAL
COMPETÊNCIA
MULTILINGUÍSTICA
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Comunicação bem-sucedida

Sou capaz de comunicar e expressar as suas próprias ideias e as dos outros

Capacidade de se exprimir numa língua estrangeira

Sou capaz de me exprimir numa língua estrangeira

COMPETÊNCIA
MATEMÁTICA E
COMPETÊNCIA EM
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E
ENGENHARIA

COMPETÊNCIA
EMPREENDEDORA

COMPETÊNCIA
PESSOAL, SOCIAL E
DE APRENDIZAGEM

Capacidade de análise e processamento de dados

Sou capaz de analisar e processar dados, verificando a fiabilidade das fontes

Utilização do pensamento lógico e racional

Sou capaz de usar o pensamento lógico e racional

Autonomia

Devo ser autónomo no desempenho da tarefa/trabalho.

Iniciativa

Sou capaz de ser empreendedor e de enfrentar situações problemáticas
formulando e verificando hipóteses, avaliando os dados recolhidos e propondo
soluções.

Respeito pelos prazos

Sou capaz de cumprir o tempo atribuído para a realização da tarefa

Modo de aplicação

Sou capaz de ser rigoroso e preciso na execução da tarefa

Gestão dos recursos

Sou capaz de utilizar materiais disponíveis

O último confronto também nos permitiu recolher os testemunhos dos estudantes relacionados com o processo de auto-consciencialização que foi posto
em prática. As partes narrativas são as seguintes:
 "Indiretamente, aprendi que, se uma pessoa se compromete, deve-se fazer tudo para o conseguir da melhor maneira" (D., Liceo Alessi)
 "Aprendi que uma pessoa se deve sempre colocar numa situação de compromisso porque pode sempre ser útil aos outros (G., Liceo
Galilei).
 "Poderia conhecer melhor os meus companheiros e descobrir que eles são estranhos. Eles ajudaram-me quando precisei deles. Agora
quero ajudar os outros" (S., Liceo Alessi)
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 “Aprendi que mesmo a distância pode ajudar as pessoas" (L., Liceo Galilei).
 "Aprendi que o computador simplifica a vida. Com questionários digitais conseguimos obter muitos dados num curto espaço de tempo"
(A., Liceo Galilei)
 "Descobri o voluntariado. É bom saber que há pessoas que ajudam os outros como trabalho sem terem nada em troca" (E., Liceo Galilei).

Análise dos resultados de aprendizagem dos alunos do Liceo Pieralli após a sua experiência com o projecto CLASSE
O projeto "Leggere Forte" (Leitura em voz alta) sugerindo uma experiência de voluntariado no Liceo "Pieralli" teve principalmente impacto nas
competências pessoais, sociais e de aprendizagem dos estudantes.
Aprender a aprender é a competência que é frequentemente negligenciada nas escolas porque é uma competência transversal que não se envolve
formalmente com as disciplinas explicitamente. Segundo a Comunidade Europeia, esta competência é: "a capacidade de organizar informação e tempo,
de gerir a sua própria formação e percurso profissional. Contudo, inclui também a vontade de incluir a sua própria contribuição nos contextos em que é
chamado a intervir, bem como a capacidade de refletir sobre si próprio e de se autorregular" (Recomendação sobre as Competências Chave para a
Aprendizagem ao Longo da Vida, 2018). Esta competência é a capacidade de perseverar na aprendizagem, de organizar a sua própria aprendizagem
também através de uma gestão eficaz do tempo e da informação, tanto a nível individual como em grupo. Inclui a consciência do próprio processo de
aprendizagem e das próprias necessidades, a identificação das oportunidades disponíveis e a capacidade de ultrapassar eficazmente os obstáculos à
aprendizagem. Envolve a aquisição, elaboração e assimilação de novos conhecimentos e competências, bem como a investigação e a utilização de
oportunidades de orientação. Aprender a aprender permite que os estudantes se baseiem no que aprenderam antes e a partir das suas experiências de vida
para utilizar e aplicar conhecimentos e competências em diversos contextos: em casa, no trabalho, na educação e na formação. A motivação e a confiança
são essenciais para que uma pessoa adquira tal competência. Em suma, esta competência tem impacto em: aspetos de aprendizagem; aspetos emocionais;
aspetos relacionais e sociais; meta aspetos cognitivos; aspetos de conceção de si próprio e do mundo circundante. É a competência portadora dentro da
PCTO e para além dela, pois é uma competência que está ligada à construção sustentável da pessoa.
O projeto CLASS com as suas ferramentas trouxe estes aspetos à tona, ativando para cada uma das áreas semânticas de interesse.
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Aspetos de aprendizagem. Relativamente aos aspetos de aprendizagem, os estudantes adquiriram os processos relacionados com a leitura em voz alta.
Mobilizaram competências relacionadas com a leitura em voz alta, lendo para o aluno a história de "Peter Pan".

Aspetos emocionais. Os estudantes adquiriram uma consciência das suas próprias limitações e encontraram com sucesso estratégias para as ultrapassar.
As palavras que ocorrem no início são sempre: medo, ansiedade, timidez, constrangimento. Em muitos testemunhos, os estudantes receiam que um
desempenho errado possa ser uma oportunidade de serem ridicularizados pelos seus pares. Aqui estão os seus testemunhos:
 "Estava ansiosa e preocupada porque tinha vergonha de ler para tanta gente".
 "Estava muito tenso e sempre verificado quando chegou a minha vez". Por vezes preocupo-me demasiado com o que as outras pessoas
possam pensar e receio estar errado".
 "Eu estava um pouco nervoso quando tive de ler a minha parte porque sou uma pessoa tímida".
 "Inicialmente perdi muitas vezes a concentração porque não lia muito, mas aprendi e compreendi que ler em voz alta me ajuda muito".
 "Não estar habituado a ler em frente de tantas pessoas fez-me sentir um pouco embaraçado".

Aspetos relacionais e sociais. A experiência tem tido um impacto considerável. O ambiente pandémico foi experimentado por 90% dos estudantes como
um fator limitante da experiência, uma vez que reduziu o envolvimento. Aqui estão os testemunhos:
 "Se tivéssemos estado frente a frente teria sido mais divertido e envolvente" "foi menos envolvente estarmos em aprendizagem online"
 "Certamente o covid influenciou esta experiência ao não nos permitir fazer reuniões pessoalmente" "Se o contexto significa a forma como
o projeto é realizado online por causa do covid, certamente não houve uma grande troca de ideias e opiniões e não houve contacto
físico".
 "Certamente ter participado no curso em modo a distância foi mais complicado de seguir, e ler online não foi tão excitante como uma
leitura hipotética pessoalmente".
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Contudo, as dificuldades comuns relacionadas com o contexto, têm um impacto positivo sobre a capacidade de apoiar e trabalhar em conjunto. A perceção
dominante é a de se sentir parte de um todo e de ser membros de uma equipa. Aqui estão os testemunhos:
 "Foi agradável e envolvente ver tantos rapazes como eu a ouvir e a ler para o mesmo objetivo" "Todos fizemos um esforço de equipa".
 "Foi muito importante ouvirmo-nos uns aos outros porque senão perdemos a nossa vez" "se por vezes alguém estava distraído, havia
sempre um companheiro pronto a ajudar".

Aspetos metacognitivos. Podemos destacar como a ferramenta CLASS ativou um processo de aprendizagem na leitura. Isto é interessante para perceber
como apenas alguns poucos escreveram simplesmente "Aprendi a ler". Em vez disso, a maioria dos estudantes analisou a experiência em profundidade.
As aprendizagens que emergem são muito significativas e relacionadas com a esfera pessoal. Aqui estão os testemunhos:
 "Aprendi a respeitar os tempos dos outros ao ler uma canção".
 "A leitura ajudou-me a desenvolver a paciência e o autocontrolo".
 "Descobri o poder da leitura a alta velocidade".
 "Aprendi a ler com mais transporte e emoção"
 "Aprendi a pôr-me lá fora"
 "Aprendi que se não se der expressividade ao que se lê, tudo parece mais plano, inexpressivo e consequentemente a atenção do ouvinte
cairá mais facilmente".
 “Aprendi que após algumas tentativas para colaborar todos juntos com o compromisso obtém-se um bom resultado".
 "Aprendi que a leitura é mais importante do que pensava".
 "Aprendi que a leitura em voz alta tem um impacto positivo tanto para o leitor como para o ouvinte da história". Também tem um efeito
positivo no humor".
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 "Aprendi a ler com outras pessoas, a usar bem a minha voz para compreender melhor o que acontece naquela situação particular que
estou a ler".
 "Aprendi a ultrapassar os meus limites, enfrentando os meus medos".
 "Aprendi a ler em voz alta diante de estranhos".

Dimensão da conceção. Duas áreas emergiram nas quais a experiência tem agido positivamente. O âmbito pessoal em termos de autoaperfeiçoamento.
Os estudantes confrontaram-se com o erro, com pequenos fracassos e valorizaram. Adquiriram assim consciência das criticidades com uma atitude de
melhoria.
À pergunta "O que gostariam de melhorar?". As respostas são muito interessantes e denotam um grande espírito crítico, aqui estão os testemunhos:
 "Eu posso melhorar o meu ritmo de leitura".
 "Tenho de ler mais e tentar não apressar a leitura".
 "Tenho de me lembrar de ouvir bem as instruções dadas e de as seguir o melhor que puder".
 "Posso melhorar a minha leitura de modo a ser mais expressiva e clara".
 "Não devo parar se estiver errado, devo encontrar a coragem de continuar para aqueles que me escutam".
 "Devo estar menos preocupado com a leitura em voz alta e com o que os outros possam pensar de mim"
 "Preciso de ser mais cuidadoso e esperar pela minha vez"
 "Tenho de ler devagar, tentando ser tão compreensível e eficaz quanto possível"
 "Eu pronunciei mal algumas palavras e saltei os sinais de pontuação. Preciso de ter mais cuidado com a pontuação".

Ao mesmo tempo, os estudantes foram capazes de definir um aspeto de projeto aberto ao mundo circundante. A possibilidade de poder ler para os outros
e conhecer o mundo do voluntariado desenvolveu neles o desejo de ser ativo para os outros, de tomar medidas. Isto afetou grandemente a autoestima e a
capacidade de se desenhar a si próprio. Aqui estão os testemunhos:
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 "Gostaria de utilizar a experiência adquirida para ajudar outras pessoas ou explorá-la se tivesse de tomar a decisão de estudar ciências
da educação".
 "Gostaria de fazer aulas voluntárias de leitura para ler a estudantes, seniores ou qualquer pessoa que goste de ouvir as leituras".
 "Durante o meu tempo livre, gostaria de começar a ler para os meus primos".
 "Talvez, quando for mais velho, me junte a estes grupos de voluntários".
 "Gostaria de ensinar às crianças que ler em voz alta ajuda-as a não serem tímidas e é bonito".

No geral, portanto, o feedback dos estudantes foi muito positivo e as reflexões finais muito excitantes
Em complemento aos testemunhos acima referidos, selecionámos abaixo alguma auto-narração significativa:

Auto-narração no.1 Penso que este projeto é realmente profundo e interessante e tem tido algumas influências positivas sobre mim; de alguma forma
fez-me crescer e melhorar a minha atenção durante o processo de leitura. As minhas experiências passadas talvez tenham influenciado um pouco as
reações que tive, mesmo para uma coisa tão trivial (isto é, ler uma pequena parte de um livro em frente de outras pessoas). Tive medo de ser "julgado"
e um pouco ansioso antes da minha atuação. As minhas ações e pensamentos influenciaram-me inicialmente de uma forma negativa, senti-me um pouco
ansioso, mas no final do dia foi muito interessante. Aprendi que a leitura é muito importante para a formação de uma pessoa, para a exposição e também
para alcançar um certo nível de linguagem. Farei o meu melhor para ler cada vez mais livros, porque esta experiência ensinou-me como é fundamental
na vida quotidiana e também para adquirir uma cultura própria. Quando me deparar com situações semelhantes no futuro, terei certamente maior
segurança e tranquilidade para me manter calmo, porque no final do dia é apenas uma questão de leitura!

Autonarração n.º 2- Tive esta experiência porque desde o início estava curioso sobre o que estava a ser feito. Falámos sobre a leitura em voz alta e
como isto ajuda as crianças ou quase todos a aprenderem mais fácil e rapidamente. Também fizemos uma transmissão ao vivo onde eu e os meus
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camaradas lemos uma parte da história. Achei-a muito interessante porque era uma forma de quebrar a minha timidez. Fiquei impressionado com a
experiência.

Autonarration no.3- We had several meetings online to understand what we were going to do next. I had to read fairy tales aloud. Together with other
guys, we read the tale of Peter Pan and the story of Bartleby. It worked in the best way, there were no big problems except some small technical issues.
I had never participated in similar projects and at the beginning I was a bit anxious about speaking loudly in front of many other people, but later I
calmed down and I was able to read without making mistakes. From this experience I realized how nice it was to read for other people and that you
should not be afraid to try new things. Indeed I could improve my interpretative style and also my reading in general. I did not make big mistakes and
everything went well. If an opportunity like this should happen again, I should be able to keep calm and not get caught up in the excitement. Generally I
don’t think I would make any big changes, I read quite well and I’m happy with how it went. Thanks to the acquired skills I started reading much more
often out loud.

Auto-narração no.3- Tivemos várias reuniões online para compreender o que íamos fazer a seguir. Tive de ler contos de fadas em voz alta. Juntamente
com outros rapazes, lemos o conto de Peter Pan e a história de Bartleby. Funcionou da melhor maneira, não houve grandes problemas, exceto alguns
pequenos problemas técnicos. Nunca tinha participado em projetos semelhantes e no início estava um pouco ansioso por falar alto diante de muitas
outras pessoas, mas mais tarde acalmei-me e consegui ler sem cometer erros. A partir desta experiência, percebi como era bom ler para outras pessoas
e que não se devia ter medo de experimentar coisas novas. De facto, pude melhorar o meu estilo interpretativo e também a minha leitura em geral. Não
cometi grandes erros e tudo correu bem. Se uma oportunidade como esta se repetisse, eu deveria ser capaz de manter a calma e não me deixar apanhar
pela excitação. Geralmente penso que não faria grandes mudanças, leio bastante bem e estou contente com a forma como correu. Graças às
competências adquiridas, comecei a ler muito mais vezes em voz alta.
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Conclusão
O projeto CLASS permitiu aos professores pensar em como criar uma sensibilidade generalizada no campo da cidadania sustentável nas escolas italianas,
um ambiente muitas vezes resistente às mudanças. Os professores encontraram-se com os investigadores e partilharam interesses comuns. O estudante
estava no centro com as suas necessidades educativas. No final do projeto, a importância desta experiência educativa foi realçada. De facto, a análise das
atividades propostas pela turma do projeto revelou como estes percursos podem enriquecer vários aspetos ainda em falta nas instituições escolares e que
são importantes para apoiar a aprendizagem formal.
O valor da aprendizagem voluntária, adquirido em contextos não formais e informais, foi refletido e acordado graças às propostas concretas de atividades
das associações e à sua ligação com a abordagem pedagógica/organizativa também explicitada no "instrumento". Neste contexto, o principal objetivo era
a própria experiência de aprendizagem, e não a obtenção de qualquer grau ou medida taxonómica.
Em Itália há um longo debate sobre a necessidade de implementar, nos percursos educativos e didáticos, estratégias flexíveis adaptadas às necessidades
do estudante. Este objetivo também pode ser perseguido pelos estudantes através das propostas de várias associações e da recolha atempada de
observações, reflexões e ações tornadas analiticamente praticáveis pela "ferramenta CLASS" para a avaliação de competências. A dimensão
metacognitiva que apoia e reforça a ferramenta torna todo o processo ainda mais valioso e significativo.
Contudo, durante o curso do projeto surgiram algumas fraquezas: a difícil aplicabilidade da mesma ferramenta tanto num contexto "face a face" como
num contexto "à distância"; a necessidade de acompanhar os estudantes na compilação, que nem sempre é intuitiva, uma vez que não estão habituados a
narrar e a analisar-se a si próprios.
Em conclusão, os "8 passos" completados pelos estudantes do Liceo "Galilei" e do Liceo "Alessi" e os "4 passos" completados pelos estudantes do Liceo
"Pieralli" permitiram aos estudantes refletir sobre as suas atividades e competências desenvolvidas no voluntariado; conhecer o potencial do voluntariado;
tomar medidas para os outros e compreender melhor o significado das suas escolhas de formação.
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A experiência francesa (iriv conseil) - testar o CLASS em França em tempos de Covid
Por dr Bénédicte Halba, iriv (Paris, França)
O teste do CLASS tem sido mais difícil com as pandemias e o necessário encerramento das escolas. Tivemos de sugerir formas alternativas de realizar
os testes envolvendo, em primeiro lugar, escolas e professores diferentes, em segundo lugar, estudantes em atividades de voluntariado. Em França, um
primeiro encerramento começou em março de 2020; a maioria das escolas teve de fechar, mas durante algumas semanas em junho de 2020 para que os
estudantes não tivessem uma pausa de mais de 6 meses (março-agosto de 2020). Teria tido um impacto muito negativo na aprendizagem. De março a
maio de 2020, os pais tiveram de tomar conta dos seus filhos, e isto foi o maior desafio para as famílias, especialmente as que não estavam equipadas
com computadores para seguir a aprendizagem digital sugerida pelo Ministério da Educação Nacional (chamadas aulas virtuais). Além disso, ser pai não
significa ser professor.
De volta ao ensino quase normal em setembro de 2020, este tem sido um desafio principal para os diretores das escolas francesas organizarem o regresso
tanto dos professores como dos alunos com as medidas de saúde contra o Coronavírus a serem aplicadas. Enquanto os cursos da escolaridade obrigatória
estavam comprometidos, as atividades extracurriculares deixaram de ser uma prioridade principal na agenda. Os testes do CLASS tiveram de se adaptar
a estes acontecimentos inesperados. O nosso Instituto teve de encontrar outras formas de realizar os testes como as escolas secundárias. Desde 2013,
tínhamos realizado vários testes no terreno, principalmente em Massy (Essonne) com a parceria da Câmara Municipal e das escolas secundárias.
Tínhamos sugerido atividades extracurriculares aos estudantes, principalmente centradas numa preparação para um curso de voluntariado ou de educação
para um curso de ópera. Neste artigo, pretendemos explicar como procedemos para envolver os jovens num voluntariado, para reforçar um apoio eficiente
e sustentável, para avaliar as competências adquiridas graças a uma experiência de voluntariado e para construir um futuro sustentável.
1- Em primeiro lugar: encontrar um território relevante para o teste CLASS
Em França, o termo "zona urbana sensível" designa um território cujo principal critério considerado é a pobreza, o que significa um baixo nível de
rendimentos para a maioria dos seus habitantes. Esta informação é fornecida tanto por serviços fiscais como sociais, por exemplo, o número de pessoas
que beneficiam de mínimos sociais. Em tempos anteriores, foram considerados uma série de critérios como a taxa de desemprego, a proporção de famílias
com um passado migratório, a importância de famílias monoparentais, ... Estes critérios foram considerados como sendo demasiado estigmatizantes. A
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taxa de pobreza é um indicador transversal e neutro, uma vez que pode dizer respeito a qualquer agregado familiar, independentemente da sua origem
social, educativa ou cultural. Qualquer família pode ser confrontada com tempos económicos difíceis, pelo que a abordagem foi mais democrática. Se
uma escola pertence a uma área urbana sensível, pode beneficiar de créditos especiais extracurriculares para apoiar atividades extracurriculares (em arte,
cultura, ciência, desporto...). O número de alunos por sala de aula é também inferior ao de outras escolas. Além disso, os professores beneficiam de
condições especiais - por vezes uma recompensa financeira, mas na maioria das vezes mais horas dedicadas a atividades extracurriculares e menos para
o currículo normal nas salas de aula. Como tanto a organização como a realização de atividades extracurriculares são exigentes, seria injusto dizer que
estes professores têm menos tempo de trabalho; dedicam de forma diferente a mesma quantidade de tempo. Este ensino alternativo pode aumentar a
motivação dos professores que estão no terreno há muitos anos e precisariam de um "segundo fôlego" ou de um "novo começo".
Em geral, os estudantes apreciam os professores envolvidos em atividades extracurriculares por terem uma relação diferente com eles, mais "horizontal",
menos "hierárquica". Não se baseia mais na autoridade, mas sim no envolvimento individual e na motivação pessoal. O nosso Instituto selecionou Massy,
um território em Essonne que combina escolas em zonas urbanas sensíveis (como o Collège Blaise Pascal) e escolas em território normal (como o Collège
Denis Diderot). Para o teste do CLASS, não foi possível realizá-lo como habitualmente, uma vez que o director da escola secundária com quem tínhamos
trabalhado anteriormente (Collège Blaise Pascal) tinha mudado e a outra com que tínhamos começado a trabalhar (Collège Denis Diderot) estava
demasiado ocupada com as medidas de saúde. Procedemos então de forma diferente, tentando envolver as partes interessadas francesas, principalmente
escolas, graças a e-mails e redes sociais (Facebook).
In the first place, in October 2020, we circulated a presentation of the CLASS project through the dispatching of a newsletter designed by iriv with the
CLASS team. This first emailing campaign was implemented among cities and towns belonging to a special network entitled “Cités éducatives”. This
is a quality label given by the Ministry of Education to cities for their involvement in inclusive education and especially in extracurricular activities; it
means the city could achieve to create a virtuous ecosystem between schools and its inhabitants. We have systematically sent e-mails to all the cities &
towns with this label in Ile de France but have not received any feedback. The pandemic times are certainly the main reason for this lack of answer.
In December 2020, we have therefore proceeded differently, this time trying to get in contact with teachers in Ile de France who were members of
Facebook groups. We were successful in this second attempt as a teacher belonging to a private school, the Institut Saint Pierre de Brunoy (Essone),
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kindly answered our e-mail and suggested to involve her students, aged 14 to 16 years, as they were looking for a compulsory one-week internship.
The head of the school and the teacher in charge of the internship for one classroom accepted our Institute’s proposal to consider the students as interns
for one week. The conventions were officially signed in April 2021 with the students, the head of the school and our Institute. The internship could
start the first week of May 2021 with a training designed by iriv meant to prepare them to a volunteering.
Em primeiro lugar, em outubro de 2020, fizemos circular uma apresentação do projeto CLASS através do envio de um boletim informativo concebido
pela iriv com a equipa da CLASS. Esta primeira campanha de envio eletrónico foi implementada entre cidades e vilas pertencentes a uma rede especial
intitulada "Cités éducatives". Este é um selo de qualidade atribuído pelo Ministério da Educação às cidades pelo seu envolvimento na educação inclusiva
e especialmente em atividades extracurriculares; significa que a cidade poderia conseguir criar um ecossistema virtuoso entre as escolas e os seus
habitantes. Enviámos sistematicamente e-mails a todas as cidades e vilas com este rótulo na Ile de France, mas não recebemos qualquer retorno. Os
tempos pandémicos são certamente a principal razão para esta falta de resposta.
Em dezembro de 2020, portanto, procedemos de forma diferente, desta vez tentando entrar em contacto com professores da Ile de France que eram
membros de grupos do Facebook. Fomos bem-sucedidos nesta segunda tentativa como professores pertencentes a uma escola privada, o Institut Saint
Pierre de Brunoy (Essone), respondeu amavelmente ao nosso e-mail e sugeriu envolver os seus alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 16
anos, uma vez que procuravam um estágio obrigatório de uma semana. O director da escola e o professor encarregado do estágio para uma sala de aula
aceitaram a proposta do nosso Instituto de considerar os estudantes como estagiários durante uma semana. As convenções foram oficialmente assinadas
em abril de 2021 com os estudantes, o director da escola e o nosso Instituto. O estágio poderia começar na primeira semana de maio de 2021 com uma
formação concebida pelo iriv destinada a prepará-los para um trabalho voluntário.
Antes de envolver os estudantes, tivemos alguns encontros virtuais com o professor francês responsável pelo estágio, e outro professor responsável pela
"descoberta profissional", pois este era o tema a ser abordado pelo estágio. O segundo encontro virtual reuniu o diretor com todos os professores que
iriam apoiar os estudantes, na sala de aula, durante a formação de uma semana concebida pelo nosso Instituto. Enviámos um planeamento dos dias de
formação, juntamente com um breve conteúdo e explicação pedagógica; conseguimos estabelecer uma ligação com cada uma das disciplinas, a fim de
envolver mais diretamente os professores.
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Como resultado, os tempos Covid mudaram a nossa forma de associar os participantes aos testes. Todos os contactos foram feitos à distância; enquanto
o clássico envio de e-mails não teve êxito, o envolvimento através do Facebook foi produtivo. Por conseguinte, decidimos abordar a questão da rede
social na nossa formação. O primeiro contacto foi com uma professora de Matemática que envolveu os seus colegas e o director da escola. Todas as
reuniões preparatórias foram também conduzidas à distância com os professores. Pode ter criado um sentimento distante, mas não o criou. Isto não é
claro se um contacto direto teria sido diferente. Fomos recém-chegados a esta escola em Brunoy, e normalmente leva muito tempo a construir uma relação
de confiança com as escolas. Esta abordagem passo a passo é perfeitamente compreensível uma vez que trabalhamos com jovens, que são menores, e as
escolas devem ser muito cuidadosas tanto no perfil da organização com que trabalham como no conteúdo da própria formação. Além disso, o diretor da
escola tem também de manter os pais informados e pede implicitamente o seu acordo. Por conseguinte, o nosso Instituto tem respeitado cuidadosamente
todos os passos necessários a serem seguidos. Isto foi positivo com o director da escola, o professor de francês responsável pelo estágio e a professora
de Matemática que foi o nosso primeiro contacto - ambos os professores pareceram ser muito apreciados pelos seus alunos. Nos pontos seguintes
descrevemos o processo de envolvimento dos alunos. Em qualquer teste, o "ecossistema" a ser implementado para atividades extracurriculares é
normalmente o mesmo.
2- Num segundo momento: o envolvimento dos estudantes
O desafio na atividade que sugerimos foi o de formar os estudantes para estarem conscientes da desinformação, e serem capazes tanto de lutar contra
notícias falsas como de partilhar os seus conhecimentos e experiências entre os seus colegas de turma. Partiu-se do princípio de que o seu voluntariado
começaria quando, por sua vez, sensibilizassem os seus pares; a oportunidade foi felizmente sugerida pelo seu professor de francês com alunos um ano
mais velhos. A formação de cinco dias que concebemos combinou tanto um conteúdo teórico como um prático.
Durante a manhã, explicamos os conhecimentos a adquirir:
1- No primeiro dia, foram explicadas as noções gerais sobre informação e desinformação (infodemias e notícias falsas)
2- No segundo dia, foi abordado o quadro legal para um comportamento criminoso nas redes sociais (ciberassédio)
3- No terceiro dia, foram sugeridas as formas e meios de identificar notícias falsas - vídeos, imagens, artigos ...
4- No quarto dia, foram apresentadas as teorias mais nocivas sobre redes sociais (teorias conspiratórias) com exemplos concretos
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5- No quinto dia, foi detalhado um plano de Acão para uma campanha de sensibilização para a desinformação

Durante a tarde, os estudantes concentraram-se num conteúdo prático com cenários específicos nos quais tinham de trabalhar. Foram divididos em 4
pequenos grupos, de modo a poderem construir os seus próprios apoios para que os seus colegas de turma tomassem consciência da desinformação.
Sugerimos diferentes exercícios, tais como linhas de perfuração, vídeos, imagens, slide shows, etc., a serem ilustrados com exemplos de modelos ou
anti-modelos com principais líderes de opinião para jovens, tais como rappers (primeiro dia), desportistas (segundo dia), gestor comunitário (terceiro
dia); como exemplo de anti-modelos alguns dos principais "criminosos" identificados pela polícia francesa (quarto dia). No quinto dia, tiveram de
conceber o seu próprio apoio (apresentação em PowerPoint) e responder a um questionário.
Ao longo da formação, foi sugerida uma abordagem pedagógica específica. Por um lado, um exercício diário consistiu numa mesa redonda com uma
apresentação pessoal, que terminou com uma apresentação mais completa no final da semana. Por outro lado, foi sugerida uma avaliação da aprendizagem
ao longo da formação com questionários de escolha múltipla com perguntas sobre o conteúdo teórico que tinham aprendido durante a manhã. No final
da semana, um questionário mais desenvolvido, enviado entre os estudantes e os seus professores, pediu um retorno sobre o que tinham aprendido com
esta iniciação a uma experiência voluntária.
Cada sessão e cada dia teve um foco numa carreira profissional com uma forma diferente de utilizar a informação: os jornalistas devem ser "especialistas"
em encontrar informação; os advogados defendem a liberdade de expressão e, portanto, a liberdade de informação; os gestores da comunidade destinamse a enviar informação relevante entre uma comunidade dedicada; a ciberpolícia e os agentes dos serviços de inteligência são responsáveis pela
informação estratégica e altamente sensível; e os profissionais da rádio estão a enviar diversos tipos de informação (tanto entretenimento como assuntos
sérios). A apresentação PowerPoint que os estudantes foram convidados a conceber foi também centrada numa figura profissional principal - jornalista,
advogado ou líderes de opinião como os rappers e desportistas (neste caso, as atletas).
Os resultados de aprendizagem esperados da formação foram diversos. Em primeiro lugar, foram desenvolvidas competências transversais - saber
apresentar-se, trabalhar em equipa, aprender fazendo, melhorar um pensamento crítico, ser capaz de se avaliar a si próprio, reforçar um sentido de
compromisso para com os outros. Foi combinado com conhecimentos práticos e teóricos. Os estudantes aprenderam certamente mais sobre si próprios e
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uns sobre os outros, uma vez que fizeram coisas pela primeira vez. Para os estudantes universitários, o conteúdo não deve ser demasiado didático. Por
conseguinte, tentamos combinar elementos "mais leves" ou anedóticos com um conteúdo mais sério.
Esta aprendizagem estava também ligada a um par dos seus cursos: Educação para os Média e Informação (EMI) mas também Educação para o Conteúdo
Moral e Cívico (EMC). Uma ligação entre a aprendizagem formal (na escola) e a aprendizagem informal (fora da escola) foi naturalmente feita, embora
isto não fosse tão óbvio como a formação que foi ministrada na escola (por razões de bloqueio devido ao Coronavírus). Sugerimos aos estudantes que
atualizassem as informações fornecidas durante a formação assistindo a um noticiário, ouvindo um programa de rádio, seguindo um programa de
televisão, e de uma forma mais geral complementando o conteúdo da formação com informações encontradas na Internet, etc. Não temos a certeza de
ter sido bem-sucedidos, mas sabemos que fizeram investigação complementar para preparar a sua própria apresentação (PPT) entre os seus colegas numa
outra sala de aula, uma semana após o final da formação.
Assumimos que a parte mais positiva da formação foi o que os estudantes aprenderam sobre si próprios e a imagem que deram de si próprios aos seus
colegas de turma, mas também nas redes sociais. Outro retorno muito positivo foi o de estarem conscientes da forma como encontram e constroem a
informação que partilham com os outros, o processo deve ser tão honesto e justo quanto possível. Tentámos fazê-los compreender melhor por que razão
as notícias falsas são construídas e difundidas, a intenção e a manipulação que implicam, que se destinam a criar confusão e a criar uma desestabilização
entre a "verdade real" e a "verdade alternativa". Não é "por acaso" que teorias que podem parecer rebuscadas se tornam tão populares.
Este exercício crítico, destinado a dar uma imagem séria e a identificar fontes de informação relevantes, deverá ajudar os estudantes não só nos seus
estudos futuros (quando têm de preparar apresentações, por exemplo) mas também ao longo da sua vida (quando têm de encontrar informação sobre um
assunto com que se deparam na sua vida pessoal, social ou profissional). Após a formação, deveriam ser mais exigentes em matéria de informação, para
poderem ter a sua própria opinião sobre factos ou debates na sociedade com uma abordagem crítica. Deveriam ter menos hipóteses de serem abusados
por falsas verdades ou "verdades alternativas" ou opiniões que se destinam a apresentar factos genuínos como dados científicos, porque deveriam basearse num suposto "senso comum" partilhado. Este famoso "senso comum óbvio" pode facilmente ser explorado por emoções inteligentemente utilizadas
por especialistas em manipulação. Esta estratégia foi em tempos chamada propaganda. Os meios são tanto mais sofisticados hoje em dia como insidiosos.
A lógica em jogo permanece a mesma, e os efeitos são igualmente devastadores. Uma "guerra cibernética" foi declarada com "guerreiros ocultos"
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surgindo de lugares e países verdadeiramente diversos, mas com o mesmo espírito - desestabilizando cidadãos a um nível micro e democracias a um
nível macro. Houve muitos exemplos, especialmente desde 2015 e a crise migratória, depois o Brexit ou as eleições americanas em 2016, e por último
com as pandemias do Coronavírus e uma explosão de teorias conspiratórias.
O título da formação não foi sugerido por acaso "Cibercidadãos para combater a desinformação". Os estudantes tiveram de experimentar a cidadania por
estarem preparados para uma atividade voluntária, mas também por estarem conscientes das formas e meios que a democracia pode ser posta em risco
por estas teorias conspiratórias, baseadas no discurso do ódio, com as mais prejudiciais e comuns - sexismo, racismo, antissemitismo e homofobia. Os
exemplos foram selecionados propositadamente para ilustrar os muito maus "efeitos colaterais" das teorias da conspiração. De facto, o que poderia ser
visto em primeiro lugar como "imaterial" pode ter um impacto devastador nos jovens espíritos. Esta é a razão pela qual os jovens são os primeiros alvos
de um processo tão negativo. Podem tornar-se tanto vítimas como autores de desinformação e desinformação. A mensagem que transmitimos é avisar os
estudantes de que o que dizemos e a informação que partilhamos pode ter consequências, somos responsáveis por eles. Durante a formação, demos
muitos exemplos, tais como uma jovem em França, Mila, que fez uma piada sobre uma religião em rede social e foi molestada por mais de 100 000
mensagens de ódio. A sua vida é devastada com ameaças de morte e uma proteção constante proporcionada pela polícia para evitar qualquer ataque
criminoso.
Esta formação foi oferecida a estudantes universitários que se preparam para fazer o seu primeiro exame, o certificado do colégio, o que constitui um
primeiro marco na sua educação antes das duas rondas do baccalauréat francês. Têm, portanto, idade suficiente para resolverem as coisas. Para um
compromisso voluntário, podem ser voluntários com a autorização dos seus pais porque são menores. Na legislação francesa, a partir dos 16 anos de
idade podem ser voluntários sem qualquer acordo parental e até criar a sua própria associação. As associações juniores foram sugeridas desde 2000 em
França pela Liga para a Educação para encorajar o compromisso dos jovens. A dimensão cívica da formação é também importante: o voluntariado é uma
forma de fazer as coisas não só para si próprio, mas também para os outros (altruísmo), transmitindo (aprender a aprender), fazendo-se útil aos outros
(utilidade social), comprometendo-se com uma causa útil e necessária (cidadania). A idade não foi, portanto, escolhida por acaso, pois corresponde a um
período crucial na aprendizagem, quando os jovens começam a tomar iniciativas, pensando de forma mais independente, mas também ganhando
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credibilidade perante os adultos (pais, professores, outros adultos). Podem começar a pensar no seu futuro profissional com uma escolha entre educação
geral ou educação profissional.

3. Numa terceira etapa - alunos prontos a "espalhar a palavra" entre os seus colegas de turma
A ideia da formação concebida pelo nosso Instituto foi a de reforçar uma sustentabilidade através da partilha da apresentação em PowerPoint tanto com
os estudantes como com os seus professores. O formato da formação era exigente tanto para os formadores (uma equipa de três formadores - um sénior
e dois juniores mais familiarizados com as redes sociais) como para os formandos. A razão para um programa tão detalhado era poder proporcionar uma
aprendizagem de 6 horas por dia, 5 dias consecutivos: para um total de 30 horas. Esta é a duração padrão para uma formação média em Educação e
Formação Profissional (EFP). Como resultado, foram preparadas três apresentações PowerPoint por dia para a parte teórica mais um a dois PPT para os
exercícios práticos. O total de 25 a 30 PPT concebidos para a formação ministrada foi obviamente um apoio demasiado grande para os formandos e os
seus professores. Por conseguinte, decidimos resumir os apoios: um teórico e um prático por tópico (por dia). Isto foi muito mais fácil de gerir. Os
professores receberam finalmente 5 PPT práticos e 5 PPT teóricos.
A sustentabilidade da ação foi um elemento chave para o sucesso dos testes. A formação foi concebida, em primeiro lugar, para professores que poderiam
utilizá-los para os ensinamentos especiais sugeridos desde 2015 pelo Ministério da Educação Nacional - Ensino Moral e Cívico para recordar os princípios
dos valores republicanos, Democracia, Universalismo e Direitos Humanos; e Ensino da Educação para os Média e Informação para combater o discurso
do ódio, teorias conspiratórias que estão a minar a democracia. Isto é particularmente sensível em França, depois do nosso país ter sido um alvo principal
de ataques terroristas (desde os anos 80). O seu principal objetivo tem sido sempre o de pôr em risco o modelo francês que combina secularismo
("laïcité"), universalismo e direitos humanos herdados da Revolução Francesa. Juntos formam os valores republicanos franceses que são a base da
República Francesa com o lema "Liberdade, Igualdade e Irmandade" (Liberté, Egalité, Fraternité).
Um retorno inesperado que recebemos foi o principal interesse expresso pelos nossos colegas europeus do projeto CLASS depois de termos apresentado
a formação, que tínhamos concebido por ocasião de um webinar reunindo o director e o professor de referência no Institut Saint Pierre de Brunoy. Uma
colega italiana que é professora de francês no Liceo Pescara (Abruzzo) utilizará o nosso PPT como apoio pedagógico para o seu ensino, que será um
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apoio pedagógico linguístico e cultural para explicar o processo de desinformação e má informação; o contexto em que a luta contra o discurso do ódio
é implementada é o mais importante. Não é por acaso que a França é considerada como um alvo principal do terrorismo, o conteúdo da formação faz
uma ligação implícita entre desinformação, terrorismo e ataques contra a democracia e a República Francesa com os valores que esta representa.
Da teoria à prática - os estudantes tiveram de conceber um apoio e de o apresentar concretamente no terreno. Foi pedido aos estudantes, divididos em 4
pequenos grupos, que apresentassem o que tinham compreendido da formação entre outros estudantes. Um primeiro grupo apresentou desinformação e
má informação através da figura profissional do jornalista; realizaram pesquisas complementares e puderam dar outros exemplos de ações de jornalistas
que defendiam o direito à informação no contexto de um país intolerante (por exemplo, na Rússia). Um segundo grupo apresentou desinformação & má
informação através da figura profissional dos advogados; encontraram também outros exemplos de advogados que defendem a liberdade de opinião e de
expressão (dificuldades enfrentadas na América Latina). O terceiro grupo concentrou-se num tipo específico de líderes de opinião - desportistas (mulheres
desportistas) com alguns exemplos de notícias falsas que circulavam sobre elas. O quarto grupo dedicou-se a outro tipo de líder de opinião - os rappers;
a sua apresentação foi principalmente centrada em exemplos de "má atitude no rap" (alguns rappers foram condenados por discurso de ódio expresso nas
suas canções). Além disso, abordaram a questão da diversidade no rap, o que pode ser outra forma de apresentar as coisas como a diversidade é o lado
"positivo" em oposição à discriminação.
Embora as apresentações PowerPoint concebidas pelos quatro grupos de estudantes não fossem perfeitas, uma vez que alguns pontos podem ser confusos
ou sugerir o oposto do que foi explicado, o espírito geral era incrivelmente bom e rico. Cada grupo, à sua maneira, tinha explicado a sua compreensão
da desinformação e má informação baseada numa figura profissional - jornalistas, advogados, desportistas e rappers. Todos eles tinham realizado
pesquisas adicionais, outro elemento incrivelmente positivo. Um elemento muito positivo é que não se agarraram aos PowerPoint apresentados durante
a formação pela equipa do iriv. Foram criativos e, por isso, mostraram uma abordagem de pensamento crítico. Outra competência principal que adquiriram
graças à formação é a capacidade de trabalho em equipa, uma vez que reforçaram um verdadeiro espírito de colaboração. Finalmente, dois estudantes
apresentaram o PowerPoint que conceberam para um exame oral que fizeram em julho de 2021. Esta foi de facto a primeira vez que conceberam um
PowerPoint, pelo que esta não foi apenas uma primeira experiência para uma formação dedicada ao voluntariado e à desinformação, mas o apoio poderia
também ser utilizado noutra altura para outro fim.
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O debate com os alunos de outra sala de aula não foi tão vívido. Os seus colegas de turma ficaram surpreendidos tanto com o tema como com a forma
como foi abordado, este era um tema novinho em folha para eles. Além disso, a apresentação foi feita online através de uma reunião de Zoom e os alunos
não estão tão familiarizados com tal ferramenta. Os estudantes foram bastante cuidadosos de qualquer forma. O professor na sala de aula não foi tão
favorável; geralmente parece que os alunos estão mais abertos e prontos a participar do que os seus professores. A formação em que o Ministério da
Educação Nacional está a trabalhar para os professores deve ser de grande ajuda.
Insistimos num ponto principal: a formação iriv não se centrava apenas no assédio cibernético. Este tema já foi abordado pela sua escola e professores,
uma vez que houve vários exemplos em França de jovens que cometeram suicídio após um processo de ódio e assédio conduzido primeiro através de
redes sociais e depois na sala de aula. O principal objetivo da nossa formação era explicar o processo em jogo na desinformação e má informação,
pensando nos profissionais-chave responsáveis pela informação (encontrar, defender, partilhar, divulgar...) e ser capaz de identificar notícias falsas para
não se tornar nem uma vítima nem um autor. O último passo, ser capaz de espalhar a notícia entre os seus colegas de turma, era mais necessário para
verificar se tinham compreendido bem a mensagem e dotá-los com elementos tangíveis para lutar contra notícias falsas.
Graças ao diretor do Institut Saint Pierre de Brunoy fomos informados que os pais dos alunos mais céticos sobre o tema da formação de cinco dias (e
partilharam as suas dúvidas com o diretor como habitualmente fazem) não enviaram qualquer mensagem ou críticas após a formação. Isto significa que
os seus filhos têm estado ao mesmo tempo interessados e convencidos. Este é o melhor resultado que poderíamos alcançar, e o melhor elogio pelo nosso
trabalho.
4. Numa quarta etapa: avaliação das competências adquiridas pelos jovens graças a um voluntariado
No final da formação, um questionário 5 foi distribuído aos estudantes e ao qual todos responderam (100% de resposta); por outro lado, o questionário
distribuído aos professores recebeu apenas 3 respostas em 10 (30% de respostas). Isto é uma confirmação da maior relutância expressa pelos professores
em relação ao tema. Em primeiro lugar, a baixa taxa de respostas dadas pelos professores pode ser explicada (retorno recebido do diretor) pelo facto de
o nosso Instituto ainda ser desconhecido, e o conteúdo da formação foi também uma surpresa total para eles. Eles precisam de mais tempo para serem
5

O questionário é apresentado no anexo
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convencidos. Em complemento, o tema pode ser visto como sensível, devido ao acontecimento dramático que aconteceu em França nos últimos meses.
De qualquer modo, apenas uma minoria de professores fortemente envolvidos pode ser suficiente. Este é o retorno incrivelmente positivo recebido da
professora francesa responsável pelo estágio, que por acaso foi também professora de história-geografia e que confirmou que utilizaria os apoios
pedagógicos (10 PPT) concebidos pela iriv para a formação.
Três críticas principais foram expressas pelos professores:
1- A questão do bullying/assédio moral já foi tratada na escola" - ainda sublinhámos que abordámos de forma diferente a questão com uma dimensão
adicional - qualquer aluno pode participar numa forma de bullying através da transmissão de informações falsas (uma abordagem mais inovadora
para os alunos). Também atualizámos os seus conhecimentos graças aos acontecimentos atuais - o rapto de uma jovem Mia por ativistas de
sobrevivência em maio de 2021, o assassinato de uma jovem Marjorie cuja irmã tinha sido ciberassediada nas redes sociais depois de ter
confrontado o assediador no mesmo mês. Estes exemplos mostraram como a formação foi crucial entre um público jovem, uma vez que estão
diretamente envolvidos. Cada vez que ouvirem ou aprenderem uma notícia sobre o assunto, ou forem confrontados com uma teoria de conspiração,
serão capazes de analisar a situação com mais perspicácia. “
2- "Demasiados elementos difíceis": foi de propósito que o conteúdo fosse exigente, pois queríamos reforçar um pensamento crítico. O nosso desafio
era dizer: já tem idade suficiente para compreender o conteúdo das questões críticas. Os alunos da escola que participaram compreenderam que
não os tomávamos por crianças, nós tratámo-los como teríamos feito com os adultos. Por conseguinte, eles comportaram-se tão bem como os
adultos. Também pudemos melhorar e completar as nossas apresentações diariamente com as perguntas feitas e o retorno recolhido. A preparação
foi tão intensiva como o retorno (para melhorar o PPT) e o acompanhamento (análise crítica dos resultados alcançados).
3- "Falta de ligação entre a sensibilização e o voluntariado: este é o desafio mais exigente". Estava claro desde o início que o voluntariado começaria
após a formação, quando os jovens falariam da ação, e da desinformação com outros jovens. A primeira formação com colegas de turma ocorreu
uma semana após a formação. A questão do voluntariado, e do empenho, foi também abordada durante a formação, quando as profissões que
permitiam defender a liberdade de expressão foram abordadas. Sem serem jornalistas ou advogados, os estudantes podem encontrar um
compromisso por uma causa em que acreditam, por exemplo, numa associação. Dois exemplos foram sugeridos pelos estudantes. Além disso,
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uma das estudantes já era voluntária, no seu clube de ginástica, supervisiona os ginastas mais jovens. Ela podia ser apresentada como um exemplo
significativo, fácil de ser seguido, um exemplo amigável de voluntária "do lado".
As reações mais positivas que os professores conseguiram sublinhar:
1- A mesa redonda funcionou muito bem (elementos biográficos fornecidos pelos estudantes e atualizados todos os dias) - esta abordagem
educacional é sempre positiva. Foi também importante personalizar as coisas, conseguimos criar um "vínculo de confiança" ao longo da semana,
com uma apresentação cada vez mais personalizada dos estudantes. No início foram tímidos, o que era de esperar, sempre de bom humor.
Disseram-nos que sabiam tudo sobre os seus colegas de turma, o que não é tão certo como também se conheceram melhor uns aos outros.
Certamente não conheciam a verdadeira situação familiar dos seus camaradas nem o que estavam a fazer na vida (os irmãos e irmãs).
2- O enfoque numa profissão funcionou muito bem, pois era uma boa forma de envolver os estudantes e de fazer uma ligação com o seu estágio.
Os primeiros apoios (apresentações PowerPoint) são tranquilizadores: as noções de liberdade de expressão e as teorias da desinformação foram
bem compreendidas (primeiro objetivo).
Em complemento, os 3 professores que preencheram o formulário insistiram na experiência "muito positiva" da formação (2 em 3); "positiva" para a
terceira. As principais dificuldades sugeridas no voluntariado para os jovens são a falta de qualificação e motivação. Um professor especificou: "esta
atividade deve ser integrada em parceria com as escolas (nos seus horários e sob a supervisão de um professor)". Para um terceiro professor (menos
entusiasta), ela insistiu na sua "falta de formação e motivação". Os principais limites ao voluntariado dos jovens são para os 3 professores, em primeiro
lugar o tempo passado na escola, em segundo lugar o tempo dedicado aos amigos. Os principais benefícios de os jovens serem voluntários são para os
professores, em primeiro lugar "conhecer pessoas diferentes da sua família, amigos e escolas"; em segundo lugar "melhorar o trabalho de equipa e
defender uma causa". As duas razões estão fortemente ligadas.
As respostas aos questionários dos estudantes foram incrivelmente positivas: 4 mantiveram uma experiência "neutra", 8 uma "boa experiência" e 1 "muito
boa experiência". O primeiro domínio que os jovens gostariam de participar é "desporto & lazer" (61,5% das respostas). O principal impacto esperado
do voluntariado seria numa base pessoal (46,1% das respostas) num segundo lugar "para os seus estudos" (15,4%) e uma combinação de ambas as razões
(15%). As principais razões para ser voluntário são "sentir-se útil" (38,4%) e "adquirir conhecimentos" (38,4%), esta última razão é muito específica
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para os jovens. A primeira competência adquirida segundo os jovens principalmente pela formação que seguiram (ligada ao voluntariado, mas mais uma
preparação para uma atividade de voluntariado) é obviamente a "competência digital & utilização da rede social" (92,3%). A segunda competência
principal que eles pensam ter adquirido é "ser capaz de resolver um problema" (77%). A terceira competência é "negociar com os outros" e "defender
uma perspetiva" (69,4%). As principais dificuldades sublinhadas foram: "trabalho de equipa" (46,1%) e as duas outras questões que sentiram:
"comunicar" (30,7%) e "resolver a questão" (30,7%). Um ponto muito bom é que as dificuldades sublinhadas são também as que mais gostaram "trabalhar em equipa" (92,3%) e "comunicar com os outros" (53,8%).

Conclusão
Os testes conduzidos para o CLASS têm sido simultaneamente desafiantes devido às condições incrivelmente especiais (Coronavírus e escolas fechadas)
e gratificantes com uma parceria promissora construída com uma escola em Brunoy (Essonne). Os testes franceses foram únicos por várias razões. Em
primeiro lugar, porque o nosso Instituto não trabalha diariamente nem mesmo semanalmente com escolas; uma nova parceria é construída para o propósito
de cada projeto. Em segundo lugar, os testes realizados até à data com as escolas foram no âmbito de atividades extracurriculares, desta vez durante o
período escolar. Em terceiro lugar, a ação implementada entre os jovens em conjunto com os professores está centrada no processo de aprendizagem
(estar preparado para um voluntariado, compreender o que está em jogo e as competências a adquirir) e não na ação voluntária (ações geralmente
oferecidas aos jovens na escola). Finalmente, o conteúdo da formação foi concebido para efeitos do CLASS e pretende ser tão atrativo e útil quanto
possível para os jovens. Devem estar preparados para conduzir uma ação que deve reforçar uma competência de cidadania - cidadãos ativos como
voluntários e cibercidadãos para combater o discurso do ódio e, portanto, defender a democracia.
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Nos anexos são apresentados:
1- o programa de formação realizado entre os estudantes do Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne) em maio de 2021;
2- as sugestões de canções Rap e Pop para ilustrar as 5 sessões como um apoio pedagógico.

Anexo 1- Programa de formação "Cibercidadãos contra a desinformação" - de segunda-feira 3 de maio de 2021 a sexta-feira 7 de maio de 2021
Tema

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Informação
e desinformação
Noções e conceitos
Quadro legal
e impacto legal
(vítimas ou autores de notícias
falsas)
Identificação de notícias falsas
na prática
(imagens, vídeos...)
Teorias da conspiração
noções básicas & ilustrações
Plano de ação
Campanhas de sensibilização
sobre desinformação e má
informação

Profissional-chave

Modelo a seguir
e líderes de opinião
(modelos e antimodelos)

Casos práticos

Jornalista

Rappers

Escrever um ponto de partida

Advogado/a

Desportistas

Seleção de imagens ou sons
(podcasts) ou música...

Gestor da comunidade

Influenciadores

Preparação de um PPT

Cyber-polícia e membro do
serviço de inteligência
(exemplos em países aliados)
Apresentador de rádio

" condenado "
teorias da conspiração
ativistas

Trabalhar na conceção

"Eu sou uma lenda
viva"

Trabalho sobre o conteúdo a
apresentar a outros jovens

Sugestão diária: Mesa redonda para se apresentar diariamente com uma nova peça de informação & Escrever uma ideia, pensamento, memória....
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Anexo 2- sugestões de canções Rap e Pop para ilustrar as 5 sessões como um apoio pedagógico
Com base na canção francesa "C'est ça la France" (França multicultural) de Marc Lavoine - https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA ,
sugerimos um exercício prático: identificar os muitos povos "franceses" famosos com uma grande diversidade de culturas, religiões, países de origem
mas que, no seu conjunto, compõem o "espírito francês" expresso pelos valores republicanos franceses.
Com base na canção da cantora afro-americana Billie Holiday "Strange fruit" https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI escrita por um
professor judeu americano que ficou chocado com o racismo na América uma vez que os "frutos estranhos" representam homens negros pendurados
nas árvores na América do Sul por ativistas de Ku Klux Klan, abordámos a questão do discurso do ódio e da luta pelos direitos cívicos na América

SESSÃO 1: canções de rap para a conclusão :
● Rap alemão: Eeasy - CRO
https://www.youtube.com/watch?v=4wOoLLDXbDY
● Rap inglês: The Crown - Stormzy :
https://www.youtube.com/watch?v=VVylMQgsGP4
● Lose yourself - Eminem
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s
● Tupac vs Notorious Big para uma abordagem de estilo livre
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6TnG2SpvM
● Rap Italiano - Cara Italia (multicultural Italy) - Ghalia
https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk&list=PLz8RL-fPNKCC_ePT2vmrxGzhCmdGRJWtb
SESSÃO 2:

1- canções que ilustram o bullying e o assédio cibernético e os perigos de um "mundo material
● Coolkids Echosmith :
https://www.youtube.com/watch?v=fomDBGr4LpE
● Funkin Perfect Pink
https://www.youtube.com/watch?v=BUGJ02Uc8yA
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● Barbie girl by Aqua https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A
● Material girl by Madonnahttps://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8

2- Canções sobre os influenciadores / Tik Tok :

● Influenceurs by Squeezie (diferentes exemplos de influenciadores centrados na sua experiência com uma abordagem crítica)https://www.youtube.com/watch?v=o_jWNAh_aQA
● Jason Derulo - Savage Love
https://www.youtube.com/watch?v=sQR2-Q-k_9Y

3- Canções que ilustram o desporto e os desportistas:

● “Ecris mon nom en Bleu”- Youssoupha (2021) – canção oficial da equipa francesa para o campeonato europeu de futebol https://www.youtube.com/watch?v=Q-NwY--QYw0
● “Coup de boule”- canção oficial da equipa nacional francesa em 2006https://www.youtube.com/watch?v=kWAJhUNj8Xg
● “Ramenez la coupe à la maison”by Vegedream que celebra a vitória da equipa francesa em 2018 no campeonato mundial de futebol:
https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg
● “I will survive” by Gloria Gaynor- canção não oficial da equipa francesa após a sua 1ª vitória no campeonato mundial de futebol em 1998 https://www.youtube.com/watch?v=-oZ2erxr4Ew
● Tony Parker “Premier Love” , uma canção dedicada a um primeiro amor em Paris pelo campeão francês de basquetebol (primeiro jogador
francês na NBA))- https://www.youtube.com/watch?v=1vIU08-Y0aA
SESSÃO 3 : canções sobre notícias falsas em redes sociais e violência (reais e simbólicas)
● Humble (lure on social networks) by Kendrick Lamar :
https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI
● La Thune (money) by Angèle :
https://www.youtube.com/watch?v=m3YX8zlR4BU
● White America by Eminem (violence in America, murder, drug…)
https://www.youtube.com/watch?v=RZIzD0ZfTFg
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● This is America by Childish Gambino (importance of money)
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DlcfacMos

SESSÃO 4:
1- canções sobre agente de serviço inteligente
● 007 : James Bond -Casino Royale Soundtrack:
https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
● Adèle- Skyfall https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI
2- canções sobre teorias da conspiração
● Illuminati – Madonna
https://www.youtube.com/watch?v=zFQz34H66l0
● ET Katy Perry feat Kanye West :
https://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM
● Radiactive Imagine Dragons :
https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU
SESSÃO 5:

● The way I am (suicide ideas) by Eminem :
https://www.youtube.com/watch?v=mQvteoFiMlg
● Le bruit de ma ville (feeling Blue) by Nekfeu :
https://www.youtube.com/watch?v=tGl7YGKCm6Q

1- canções contra o terrorismo - um estado de espírito (o
evento Columbine - estudantes assassinados numa escola
americana):

2- canções sobre a campanha de sensibilização
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● Quand c’est (on cancer) by Stromae :
https://www.youtube.com/watch?v=8aJw4chksqM
● Balancer du quoi (sexual harassment) by Angèle
https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k

106

Anexo 2- questionários enviados entre estudantes e professores (concebido por iriv, abril 2021)

QUESTIONÁRIO para os jovens
Informações pessoais
1- Idade

14-15 anos 16-17 anos 18-19 anos

2- Género

feminino

masculino

Foi voluntário ou recebeu formação em voluntariado, comprometeu-se voluntariamente, sem egoísmo (sem remuneração, só as despesas podem ser reembolsadas), numa
ação organizada (missão numa associação / iniciação ao voluntariado), ao serviço de uma causa. Os voluntários são pessoas que dedicam tempo, regularmente, ao
seu compromisso
3- Em que área (s) já foi voluntário ou gostaria de o ser após esta iniciação?
(respostas múltiplas possíveis)
Cultura
Desporto & lazer
Saúde
Serviços Sociais
Humanitário
Ambiente
Educação, formação, emprego
Associação religiosa ou filosófica
Outro, por favor especifique…
4. qual tem sido a duração média do seu envolvimento voluntário?
semanalmente
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1-3 horas

3-5 horas

5-10 horas

+ de 10 horas

5. a sua experiência tem sido positiva?
Em caso afirmativo:

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

A nível pessoal
Para os seus estudos

6. porque é que foi voluntário?
Para ser útil aos outros
Para dedicar de forma útil o meu tempo
Para enriquecer o meu conhecimento
Para conhecer pessoas
Para defender uma causa
Porque o meu professor me pediu para ser
Nenhuma razão especial
7- Quais são as competências que adquiriu/melhorou?
7.1 Aprender a comunicar com os outros (outros estudantes, professores...)

7.2 Aprender a comunicar de uma forma escrita
7.3 Aprender como organizar uma ação/um evento
7.4 Aprender a utilizar um computador, Internet, redes sociais
7.5 Aprender a utilizar uma língua estrangeira
7.6 Aprender a negociar/discutir com outros para defender o meu ponto de vista
7.7 Aprender a resolver um problema com que nos vimos confrontados
7.8 Aprender como tomar uma decisão
7.9 Aprender a ser o responsável, a liderar uma ação

8- Quais são as dificuldades com que se tem deparado?
8.1 ser capaz de desempenhar um papel ativo na equipa
8.2 ser capaz de analisar e resolver questões com que nos deparámos
8.3 ser capaz de trabalhar em equipa
8.4 ser capaz de comunicar com pessoas fora da equipa
8.5 ser capaz de avaliar o meu trabalho
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9- Do que é que mais gostou?
9.1 Comunicar com os outros
9.2 Organização de uma ação/um evento
9.3 Trabalhar em equipa
9.4 Analisar um problema e resolvê-lo
9.5 Defender uma causa

10 – Qual é o seu feedback global sobre a sua experiência voluntária?
11

10

❍muito boa ❍boa ❍neutra ❍má ❍muito má
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Sim

Não

QUESTIONÁRIO para professores

Informações pessoais
Nome: ……………………………………………….
Tel: ………………………. : ………………………. E. mail: ……………………….
1. Género

masculino

feminino

Língua materna
Matemática
Tecnologias
Biologia
História & Geografia
Físico-química
Língua estrangeira
Desporto
Outra, por favor forneça informação ………………………………..…………………………….

2. Disciplina/tópico/ensino

3. Idade

25 – 34 anos

34-54 anos

+ 55 anos

4. Experiência
profissional

Menos de 3
anos

3 a 10 anos

11 a 20 anos

+ 20 anos

5. Duração média da experiência voluntária dos seus estudantes (apenas uma resposta)
1-3 horas
semanalmente
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3-5 horas

5-10 horas

+ de 10 horas

6- Missões / tarefas desempenhadas pelos jovens voluntários (por favor verifique
uma ou mais)
Boas-vindas e informação do público.
Comunicação entre a associação
Comunicação com o público em geral
Ação no terreno/evento em concreto.
Angariação de fundos
Outra, por favor forneça informação ………………………………..…………………………….

7. Quais são os limites/barreiras ao envolvimento dos estudantes (em termos de tempo a
dedicar):
Escola
Amigos
Família
Outra, por favor forneça informação ………………………………..…………………………….

8. Quais são os principais obstáculos ao envolvimento dos estudantes

Sim Não
Não ser suficientemente qualificado
Falta de formação
Falta de interesse/motivação
Falta de disponibilidade/tempo
Falta de seriedade
Outra, por favor forneça informação………………………………………
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9 – Quais são os principais trunfos para que os jovens sejam voluntários
Conhecer pessoas diferentes da minha família, amigos, professores
Trabalhar em equipa
Defesa de uma causa (espírito cívico)
Aprender a comunicar, difundindo a mensagem sobre uma causa
Aprender a analisar um problema e a encontrar as soluções relevantes
Aprender a avaliar a própria ação, entre outros, para atingir um objetivo
Outra, por favor forneça informação………………………………………

10- Como qualificaria a sua experiência para apoiar os estudantes numa experiência/
preparação voluntária para um trabalho voluntário
10

..
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❍ muito boa ❍ boa ❍ neutra ❍ má ❍ muito má

Sim

Não

A experiência alemã - testar o CLASS na Alemanha em tempos de pandemia.
Por Matthias Bosse, Caritas (Borken, Germany)
A situação pandémica em curso na Europa também desafiou os testes do Classe na Alemanha. Durante o encerramento que começou em março de 2020,
as escolas foram em grande parte fechadas ou apenas parcialmente abertas. Por um lado, isto influenciou a vontade de participação de potenciais escolas
parceiras e organizações do terceiro setor e, por outro lado, exigiu uma implementação inovadora dos testes. No nosso artigo pretendemos descrever as
considerações, implementações e desafios da fase passada de testes do CLASS. Gostaríamos também de salientar o poder criativo e a criatividade dos
estudantes participantes - eles alcançaram um impulso na procura de soluções criativas.

Principais objetivos e abordagens implementados durante os testes
De fevereiro de 2021 a junho de 2021, no âmbito dos testes dos materiais do Projeto CLASS, adaptámos o quadro anteriormente proposto. O objetivo
do projeto é fornecer às escolas uma ferramenta inovadora para aplicar as competências-chave entre os estudantes, através da abordagem inovadora do
voluntariado como um exemplo de aprendizagem informal. Foi conseguido de forma sistemática através do apoio a uma atividade de voluntariado, ao
mesmo tempo que se forneceu uma documentação reflexiva, e um acompanhamento desta experiência, como o núcleo das medidas aplicadas. Um
trabalho em rede a longo prazo entre a escola e organizações do terceiro sector, para a implementação curricular da abordagem, sublinhou a possível
sustentabilidade do projeto. A Aula, que teve início em dezembro de 2019, foi concebida de um ponto de vista pré-pandémico. Assumiu-se que o grupoalvo, os estudantes, teriam a oportunidade de realizar uma "atividade tradicional de voluntariado" e que dela ganhariam conhecimento e experiência.
Devido à pandemia europeia e mundial da Corona e aos regulamentos de saúde em vigor, fomos desafiados a desenvolver uma forma alternativa, digital,
de voluntariado com o grupo-alvo.
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No artigo seguinte, descrevemos a abordagem por nós escolhida - o planeamento e a implementação em conjunto com vários parâmetros em jogo.
Finalmente, o processo global é refletido e é tirada uma conclusão. Em complemento, graças ao apoio da Rede Intercultural Westmünsterland e da
Academia Klausenhof, desenvolvemos uma atividade de voluntariado "Vídeo voluntariado": Crescendo juntos - Vivendo juntos". O seu objetivo é
envolver grupos de estudantes. O vídeo foi concebido, filmado e editado por estudantes a fim de documentar a sua situação de vida, ideias e pontos de
vista e torná-los disponíveis a outros. Desta forma, a interculturalidade e a integração são promovidas através de uma compreensão da situação de vida
"dos outros". Através da sua participação no projeto, os próprios estudantes assumiram responsabilidade social, melhoraram as suas competências, e
foram úteis aos outros, por exemplo, encenando e descrevendo as tarefas envolvidas no cuidado dos idosos.
Dos vários parceiros que associámos da escola na nossa cidade e no nosso distrito, apenas a Akademie Klausenhof concordou em participar no projeto.
Depois de os professores e a direção da escola terem sido informados sobre a abordagem e os objetivos num workshop, foram discutidas e implementadas
diferentes ideias de implementação de atividades de voluntariado para os estudantes. Em reuniões subsequentes, com representantes da Rede Intercultural
Westmünsterland, reunindo numerosas associações do terceiro sector, juntamente com instituições municipais e apoiantes financeiros, concordámos com
a implementação de um voluntariado digital. O referido vídeo concebido para o projeto será divulgado através das redes e canais das instituições
associadas.

Uma vez que todos os parceiros relevantes estavam convencidos da abordagem, foi concebido um plano de ação em três etapas:
a. Motivar estudantes e professores a participar, envolvê-los e deixá-los codesenvolver.
b. Monitorizar a atividade de voluntariado durante a sua implementação.
c. Refletir sobre a atividade de voluntariado com os participantes e identificar as competências adquiridas.

A fim de envolver estudantes e professores e de realizar a atividade de voluntariado online, concebemos um folheto em cooperação com um perito em
meios de comunicação e representantes de uma organização da Rede Intercultural Westmünsterland, que participou num workshop online introdutório
com participantes interessados. A equipa do projeto, constituída por um gestor, um perito em meios de comunicação, um jornalista e membros do pessoal
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da escola, apresentou a ideia do projeto e a abordagem do voluntariado durante este primeiro workshop. Os participantes sugeriram ideias sobre como o
voluntariado poderia ser feito online e as suas ideias para a criação de vídeos para outras pessoas. Além disso, foi formada uma série de grupos de
trabalho, cada um dos quais se concentraria num tópico a ser encenado. O perito em meios de comunicação e o jornalista deram uma antevisão preciosa
do seu trabalho e apoiaram este evento.
Para apoiar o trabalho voluntário, foram organizadas reuniões semanais online onde os estudantes envolvidos no projeto podiam discutir o seu progresso
na conceção de vídeos com a ajuda dos peritos. Podiam esclarecer as questões que tinham, tais como "Como é que eu conduzo uma entrevista? Como
funciona o programa de edição?". Durante estas reuniões on-line, foi dedicado um tempo aos participantes para interagir com os representantes das
organizações do terceiro sector. As reuniões semanais reforçaram uma parceria de trabalho dinâmica que contribuiu para a implementação da atividade,
juntamente com uma cooperação frutuosa entre as partes interessadas. Uma vez fixados os regulamentos para lidar com o Corona, foram realizadas
reuniões presenciais para a implementação.
A reflexão e aquisição de competências-chave são um aspeto central do projeto CLASS. Os participantes podiam utilizar a ferramenta do portfólio, que
foi especificamente concebida para este fim. A ferramenta foi introduzida durante os workshops onde foi explicada. Para a primeira autoavaliação e a
sua utilização regular, os estudantes foram apoiados pelos seus professores qualificados. No final da atividade de voluntariado, um workshop final
discutiu e valorizou os resultados alcançados no trabalho de grupo individual, bem como uma avaliação da competência adquirida por todos os
participantes, juntamente com uma reflexão global do processo.

Local de implementação e condições gerais de testes
Como um "ecossistema" para a introdução do conceito, cooperámos com a Akademie Klausenhof. A Akademie Klausenhof é um parceiro de longa data
e fiável da nossa equipa de projeto que oferece, entre outras coisas, uma vasta gama de oportunidades educacionais a adolescentes e jovens adultos. A
escola está localizada na cidade rural de Rhede (aproximadamente 20000 habitantes), na parte ocidental da Renânia do Norte-Vestefália. A direção da
Academia Klausenhof coopera com parceiros externos, a fim de encorajar abordagens inovadoras. O tema do projeto CLASS é relevante, uma vez que
o pessoal docente da escola está a lidar intensivamente com a ideia de "escola sustentável".
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Para a implementação da fase de teste, cooperámos em particular com o departamento de jovens migrantes. 125 a 130 jovens com antecedentes
migratórios são geralmente apoiados todos os anos - eles têm a oportunidade de tirar partido de várias ofertas de ensino e frequentar diferentes cursos. O
departamento tem também um internato, que é utilizado por um grande número de estudantes. A percentagem de estudantes do sexo feminino na escola
situa-se geralmente entre 35% e 40%. A faixa etária dos estudantes situa-se entre os 16 e 24 anos. Alguns dos estudantes vivem com as suas famílias na
Alemanha. Alguns são jovens desacompanhados que fugiram para a Alemanha sem os seus pais ou outros membros da família e que, por isso, estão em
grande parte por conta própria. O acesso à educação ou ao mercado de trabalho alemão, bem como a integração social, são muitas vezes um grande
desafio para eles.
O leque de cursos oferecidos no departamento "Jovens Migrantes" compreende três tipos de cursos: cursos finais para a aquisição subsequente de um
certificado de conclusão do ensino secundário I; cursos de integração para o grupo-alvo especial de jovens novos imigrantes; e cursos preparatórios para
a aquisição dos requisitos linguísticos mínimos para a participação num curso de certificação de conclusão do ensino secundário.
Todos os estudantes do departamento "Jovens Migrantes" recebem aulas cinco dias por semana. Professores experientes e com formação intercultural
ensinam as lições que têm as qualificações necessárias para ensinar e fazer os exames finais. Os pedagogos sociais e psicólogos são um apoio adicional
para o ensino. Aqueles que estão associados ao internato da Academia Klausenhof recebem refeições e apoio sociopedagógico.
Desde o surto da pandemia de Corona, as aulas em presença dificilmente poderiam ser oferecidas. Por conseguinte, a Academia Klausenhof utiliza o
portal de aprendizagem "Moodle" para "aulas a distância", que os alunos utilizam para videoconferências e tarefas de trabalho. Durante a implementação
da fase de teste da Aula, pudemos utilizar o portal web para nos dirigirmos igualmente aos alunos. As possibilidades técnicas, bem como a motivação
para utilizar a oferta de aprendizagem digital, foram muito heterogéneas entre os estudantes por razões estruturais e motivacionais.

Procedimento para envolver as partes interessadas
A fim de motivar os alunos a participar no projeto da turma, envolvemos primeiro os gestores escolares e os professores. Como parte do tema
"aprendizagem social", os professores concentraram-se no tema do voluntariado e introduziram a ideia do projeto da Turma. Um folheto destinava-se a
fornecer informações sobre o projeto vídeo "Crescer Juntos - Viver Juntos" e convidou os alunos para um workshop de lançamento. Anteriormente, os
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professores tinham participado num workshop dedicado onde aprenderam sobre os objetivos do projeto e a abordagem baseada na competência. Além
disso, foi coordenada uma estratégia para atrair o maior número possível de pessoas interessadas para o primeiro workshop.

Abb.: Projektflyer- o folheto desenhado para o projeto CLASS

No início de março de 2021, a direção do projeto, representantes de duas organizações da Rede Intercultural Westmünsterland, 15 estudantes, 5
professores e o chefe do departamento participaram no evento de arranque. Este evento online de três horas foi o prelúdio para mais reuniões semanais
online, para consulta e supervisão do progresso do trabalho e acordo sobre outras atividades. Entre outras coisas, os participantes aprenderam o básico
para a criação de filmes (guião, cenários de câmara, filmagens, montagem) e para a comunicação com potenciais parceiros. Por exemplo, como solicitar
uma entrevista com um representante de uma organização. As reuniões on-line foram alargadas ao longo do tempo através de reuniões presenciais com
os grupos individuais para apoiar a motivação e o empenho dos participantes.
Os estudantes formaram grupos de projeto, que tinham professores do Klausenhof e representantes das organizações como pessoas de contacto. O
programa web "Moodle" foi utilizado como plataforma de comunicação e reunião. As razões da participação indicadas pelos estudantes foram as
seguintes:
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Para aprender a criar um filme e editar meios de comunicação; para poder publicar um vídeo que tenha um certo alcance através de redes.



Para apoiar outros jovens que se encontram em situações semelhantes através do seu trabalho em vídeo.



Para fazer algo útil para os outros.



Criar contactos com potenciais empregadores e, se necessário, melhorar as perspetivas de emprego para si próprios.

Professores e alunos, na sequência da apresentação da abordagem de projeto aberto de "Crescer Juntos - Viver Juntos" e da introdução a questões técnicas,
discutiram diferentes possibilidades de realização audiovisual de situações relevantes para os alunos que gostariam de partilhar com um público em geral.

O plano de testes em pormenor (antecedentes e abordagem)
A ideia de a atividade de voluntariado "Crescer Juntos - Viver Juntos" é a criação de curtas-metragens verdadeiras por estudantes com antecedentes
migratórios, eles apoiam outros jovens através das suas próprias experiências. Sob a orientação de profissionais dos meios de comunicação, os estudantes
criam independentemente conceitos que são projetos audiovisuais. Todos os resultados são publicados nas páginas das organizações da Rede Intercultural
Westmünsterland e apresentados num evento final da rede.
Os estudantes aproveitaram regularmente os workshops de acompanhamento e o apoio prestado no âmbito do projeto. Contudo, também se pôde observar
que os formatos online, que se tornaram o padrão para todos os estudantes durante a pandemia do Corona, também levaram a exigências excessivas, malentendidos e desmotivação. Uma melhor relação com os participantes poderia ter sido estabelecida no âmbito de reuniões presenciais regulares, gerando
assim um maior nível de ligação e empenho. Dos seis grupos dispostos a participar no projeto no início, dois grupos ainda estavam ativos no final até ao
fim dos testes e podiam efetivamente alcançar resultados. No total, foram preenchidos oito dossiers de competência completos. Os estudantes que
abandonaram a atividade de voluntariado mencionaram principalmente: falta de tempo para a atividade, esquecimento, falta de capacidade técnica para
participar em sessões online, e também dificuldades na compreensão e na sua implementação. Em resposta a esta questão, intensificámos o trabalho em
presença para podermos apoiar adequadamente os estudantes na atividade e pudemos conseguir inverter a tendência.
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Que impacto teve a atividade de voluntariado digital nas competências-chave dos participantes?
Os estudantes abriram o seu portfólio de competências pessoais no início da atividade de voluntariado para documentar o impacto do seu trabalho nas
suas competências-chave. No início, as suas próprias competências - orientadas para as oito competências-chave europeias - foram autoavaliadas. O
mesmo processo foi feito no final da atividade.
No início, os participantes estimaram que provavelmente iriam melhorar as suas competências digitais, uma vez que "Crescer Juntos – Viver Juntos" era,
afinal de contas, um projeto digital. Surpreendentemente, no final do projeto, cada participante também notou um maior desenvolvimento noutras
competências ou recebeu um feedback diversificado dos professores e peritos que o acompanhavam. Muitos participantes adquiriram competências tais
como "competências sociais", "comunicação na língua materna", "capacidades de reflexão" e "competências cívicas" durante a fase de teste.
Os professores da Academia Klausenhof estão presentemente a atualizar o conceito de escola e o currículo, a fim de reforçar a sustentabilidade da
experiência. Uma componente importante para eles é fornecer aos alunos competências intrínsecas de sustentabilidade. A abordagem de turma poderia,
portanto, ser um bloco de construção futuro para o desenvolvimento do seu currículo.

Feedback, análise e conclusão
Para avaliar a fase de testes, foi implementado um workshop de feedback online com os três grupos apoiados por acompanhantes (8 estudantes, 3
professores, 2 peritos de organizações do terceiro sector). No seminário, foi recolhido feedback qualitativo sobre o progresso do projecto e os ganhos de
aprendizagem para cada participante. Além disso, o trabalho sobre as carteiras de competências foi provisoriamente concluído e o feedback foi recolhido.
O líder do projeto iniciou um diálogo entre participantes, professores, e instrutores com quatro perguntas de estímulo:
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O que lhe agradou na atividade de voluntariado?



Que aspetos durante a atividade de voluntariado devem ser melhoradas?



Que conhecimentos obtiveram sobre vós próprios enquanto trabalhavam no portfólio?



O que acharam da edição do portfólio?

Em resumo, os participantes gostaram da atividade de voluntariado. Muitos deles disseram que podiam imaginar a continuação do voluntariado. Foi uma
oportunidade interessante para alguns deles conhecer melhor organizações e grupos profissionais, assim como encenar e partilhar a sua própria história.
No processo, os jovens aprenderam algo sobre si próprios e, em alguns casos, ganharam coragem. Os professores também apoiam a abordagem e estão
surpreendidos com os resultados que foram alcançados apesar dos obstáculos pandémicos. Têm apreciado a cooperação com os peritos e o estreito
intercâmbio com os estudantes. Foi também uma nova oportunidade para conhecerem melhor os seus próprios estudantes e tomarem consciência quais
os temas que são relevantes para eles.
Globalmente, o trabalho digital tinha funcionado bem. Contudo, notou-se que o grupo se tornou cada vez mais pequeno com o passar do tempo, o que
afetou a motivação. De acordo com alguns professores, era compreensível que os estudantes que não possuíam um nível suficiente de competências
linguísticas, que careciam de uma infraestrutura técnica ou cujo estado de espírito não era apropriado, pudessem perder a sua motivação no "processo a
distância". No entanto, um processo presencial e um apoio mais forte poderiam dissipar as dúvidas de alguns estudantes sobre o seu envolvimento. No
final, era muito importante para todos eles manter a sua palavra e desenvolver algo útil e bom para os outros.
Havia um feedback muito heterogéneo sobre o trabalho do portfólio. Todos os estudantes e professores acharam o início, ou seja, a abertura do portfólio,
muito útil. Muitos dos estudantes não estavam familiarizados com o conceito de competência antes e gostaram do facto de não terem de aprender tudo
na escola. Em alguns casos, tanto estudantes como professores ficaram surpreendidos com a autoavaliação do seu nível de competência. Alguns
estudantes gostaram da ideia de tentarem melhorar em áreas selecionadas. Finalmente, a participação nos meios de comunicação e no projeto
cinematográfico foi uma oportunidade para melhorar as suas competências digitais.
O tratamento do portfólio foi criticado, uma vez que requer um certo nível de linguagem e, por conseguinte, tem de ser previamente planeado e
acompanhado por alguns professores. O processamento individual - por exemplo, o resumo das atividades do dia - foi realizado em grande parte, embora
os estudantes tenham tido dificuldades com as autoavaliações e precisado de apoio que só foi satisfatório quando os estudantes estiveram presentes.
Globalmente, porém, foi uma abordagem sensata para documentar o desenvolvimento das próprias competências, estabelecendo objetivos de
aprendizagem e alcançando-os de formas práticas atrativas. Para além das novas competências digitais, quase todos os estudantes participantes afirmaram
ter aprendido novo vocabulário alemão e apreciaram uma nova forma de trabalho para a Comunidade.
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Uma análise SWOT aplicada aos testes
Com base no feedback dos participantes e dos professores, bem como nas observações feitas durante os testes, utilizámos a análise SWOT para refletir
sobre o processo nas quatro subáreas e para aprender para futuras aplicações. O resumo dos pontos dá-nos informações sobre o nível de realização no
processo do CLASS.
FORÇAS
●

Boas ideias inovadoras para o trabalho voluntário

●

Conectividade com o mundo da vida dos participantes

●

Competências-chave importantes a adquirir

●

PONTOS FRACOS
●

Supervisão demorada com elevado esforço de comunicação
para implementar

●

Motivação incerta dos participantes, uma vez que muito deve
ser trabalhado de forma independente

Um tópico motivador para um grande número de estudantes se
voluntariarem

●

●

Falta de relação com os participantes que por vezes levou a
abortar a atividade

Um canal de comunicação "curto" a ser melhorado através de meios
digitais

●

●

Ferramenta do portfólio muito desafiante para estudantes
imigrantes que necessitam de muito apoio para ser completada

Amplo alcance para divulgação dos vídeos para uma apreciação e
eficácia do trabalho voluntário realizado

●

Trabalho em rede dos estudantes com organizações do terceiro sector

●

Autoavaliação relevante pelos estudantes sobre o seu nível de
competência, reflexão, e expressão pessoal dos objetivos a alcançar,
AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

●

Fim prematuro da atividade com menos benefícios obtidos com a
aprendizagem informal

●

Experiências de trabalho digital a serem usadas no futuro para
conceituar formatos híbridos com precisão

●

Diminuição da qualidade dos resultados com trabalhos a distância

●

●

Muito esforço para pouco retorno, pois o abandono da atividade é uma
fonte de desmotivação para outros participantes

um resultado positivo significa vento de cauda para ousar
conceitos inovadores no future

●

A Ferramenta de Portfólio deve ser adaptada para facilitar a sua
utilização pelos participantes
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Conclusão
Globalmente, tiramos uma conclusão positiva da fase de testes. Conseguimos aprender muitas lições valiosas para o trabalho digital futuro com o grupo
alvo (jovens) e pudemos facilmente adaptar uma futura aplicação de campo relevante para o CLASS. A cooperação com a escola e a rede de parceiros
do terceiro sector permitiu-nos levar a cabo uma oferta entusiasmante, qualitativamente valiosa e significativa e proporcionar aos jovens beneficiários
um trabalho voluntário para a sua própria aquisição de competências.
Gostaríamos de sugerir a adaptação do trabalho nos portfólios de competências, ainda mais para os estudantes com origem migrante que estão a aprender
alemão como segunda língua, a fim de simplificar o processo e aumentar os seus benefícios.
No futuro, claro, com o fim da pandemia, esperamos que mais trabalho de campo possa ser feito em presença. Contudo, existem boas razões para utilizar
conceitos híbridos (combinando à distância e em atividades presenciais), uma vez que muitas vezes poupam tempo com canais de comunicação mais
curtos e fontes sustentáveis de conservação.
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A experiência portuguesa - testar o CLASS em tempos de pandemia
Por Luisa Oliveira e Cecilia Pinto (Desincoop) Eduarda Esperança, Natália Mendes e Marisa Alcântara (Agrupamento de Escolas Francisco de
Holanda - AEFH)
A COVID-19 pode ser vista como uma oportunidade para estarmos conscientes de que as catástrofes acontecem e que devemos estar preparados para
situações limite (Loureiro, 2020). A partir de julho de 2020, 98,6% dos alunos de todo o mundo foram afetados pela pandemia, representando 1,725 mil
milhões de crianças e jovens, desde o ensino pré-primário ao superior, em 200 países (Nações Unidas, 2020). Os estudantes portugueses estiveram
ausentes da escola durante meio ano, de março a 20 de setembro, e neste último mês ficou claro que ainda não seria possível voltar à normalidade como
desejado pelos professores, pais e estudantes.
O ano letivo de 2020/21 foi inteiramente marcado pela pandemia. Foi outro ano em que a escola teve de se adaptar a uma realidade diferente, com ensino
presencial e a distância e múltiplas situações interferindo no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento dos jovens. Dada a situação causada
pela pandemia da doença COVID-19 e os vários cenários possíveis da sua evolução, o Ministério da Educação definiu um quadro de intervenções que
garantiria uma progressiva estabilidade educacional e social sem negligenciar o aspeto da saúde pública. Assim, João Costa, Assistente e Secretário de
Estado da Educação declarou: "Se em 2020 fomos apanhados de surpresa, 2020/2021 foi um ano escolar preparado com tempo, com orientações precisas
divulgadas antes do Verão, com afetação de recursos adicionais para a recuperação da aprendizagem e para o apoio aos estudantes. Crucialmente, foi
planeado manter o regime de presença para todos os estudantes que, em qualquer circunstância, a escola assinalou como estando em risco de exclusão
na modalidade de distância". O Ministério da Educação estava preparado antes do início do novo ano letivo, prevendo a possibilidade de as escolas
implementarem esquemas alternativos para o caso de alguns estudantes terem de regressar a casa. Foram implementadas várias medidas nas escolas de
Guimarães, nomeadamente os horários desencontrados, a divisão dos alunos em grupos de turmas, a desinfeção dos espaços, bem como a utilização de
cantinas e bares.
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Para este regresso à escola em tempos de pandemia, a Vereadora da Educação também refletiu sobre a importância da educação para a cidadania. "Se
conseguirmos proporcionar esta educação para a cidadania entre os nossos estudantes, eles cumprirão e obrigarão os seus pais, avós e tios a cumpri-la.
Este será um trabalho muito grande e muito importante para as escolas". Mesmo assim, a educação foi mais uma vez sujeita aos avanços e retrocessos
da pandemia. O desgaste dos professores, que foi muito acentuado pela pandemia, e o envelhecimento da classe dos professores, levou ao afastamento
de muitos, todos eles como uma população de risco em termos de saúde. Além disso, a necessidade de contratar mais professores não teve sucesso
imediato, uma vez que foi sugerida de forma inadequada para ser convincente em relação a potenciais candidatos. No primeiro período havia alunos
confinados, turmas confinadas, o que era previsível. O agravamento da situação epidemiológica em janeiro forçou o governo a tomar a decisão que vinha
evitando de voltar a fechar todas as escolas. A suspensão das aulas durante duas semanas obrigou a um ajustamento no calendário escolar.

1.

Um "ecossistema" para atividades extracurriculares a ser implementado

Desincoop is based in Guimarães a county with 240,955 Km2 of area. In 2020, had 151. 956 inhabitants and 14 School Clusters. The biggest cluster in
the county is Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) constituted by four schools: Santa Luzia Primary School, the first primary school
created in the city, located in the Parish of Azurém and Pegada Primary School. Egas Moniz Middle School (EB2/3), located in the Parish of Urgezes,
was created through Ministerial Ordinance no. 1210, on the 3rd October 1995. Francisco de Holanda Secondary School, created by Regal Decree, on 3rd
December 1884, is situated in the city center, at the intersection of two parishes: São Paio and Oliveira do Castelo. A Escola Francisco de Holanda foi
alvo de um profundo trabalho de reconstrução em 2009, no âmbito do Projeto de Modernização das Instalações Escolares e dispõe de laboratórios para
os diferentes cursos, salas de informática e salas de aula tradicionais. A biblioteca é considerada um espaço importante na escola. Os alunos vão lá para
estudar, fazer trabalho de grupo, utilizar os computadores, obter explicações dos professores quando têm dificuldades ou simplesmente vão lá para ler o
jornal e falar com os colegas na área designada. Os estudantes têm uma sala de convívio onde também passam os seus tempos livres. A Escola Francisco
de Holanda tem também um museu que perpetua a história da escola.
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A Desincoop está sediada em Guimarães, um concelho com 240.955 Km2 de área. Em 2020, tinha 151. 956 habitantes e 14 Agrupamentos de Escolas.
O maior do concelho é o Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH), constituído por quatro escolas: Escola Primária de Santa Luzia, a
primeira escola primária criada na cidade, e a Escola Primária da Pegada, ambas localizadas na Freguesia de Azurém. A Escola Secundária Egas Moniz
(EB2/3), localizada na Freguesia de Urgezes, foi criada através da Portaria Ministerial nº. 1210, no dia 3 de outubro de 1995. A Escola Secundária
Francisco de Holanda, criada por Decreto Régio, a 3 de dezembro de 1884, está situada no centro da cidade, no cruzamento de duas freguesias: São Paio
e Oliveira do Castelo. Um importante trabalho de reconstrução foi realizado em 2009, no âmbito do Projeto de Modernização das Instalações Escolares
tendo ficado equipada com laboratórios para os diferentes cursos, salas de informática e salas de aula tradicionais. A biblioteca é considerada um espaço
importante na escola. Os alunos vão lá para estudar, trabalhar em grupo, utilizar os computadores, obter explicações dos professores quando têm
dificuldades ou, simplesmente vão lá para ler o jornal e falar com os colegas numa área específica. Os estudantes dispõem de uma sala social onde
também passam os seus tempos livres. A Escola Francisco de Holanda tem um museu que perpetua a história da escola.
A oferta educativa do AEFH, no âmbito dos cursos de Educação de Adultos, Educação e Formação de Adultos (EFA) para certificação escolar; Educação
recorrente; Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL); formação modular certificada e através do seu Centro Qualifica (Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências - RVCC). Os cursos de Educação de Adultos funcionam à noite, das 19.00 às 23.00 horas. Assim, o AEFH
inclui todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário, com várias opções de cursos, desde Ciência e Humanidades (CCH) a cursos
vocacionais.
O Agrupamento de Escolas tem 2402 alunos; 212 professores e 73 pessoal auxiliar. O número de pessoas em funções docentes e não docentes nos últimos
anos não se alterou significativamente. Se, por um lado, esta situação espelha a estabilidade do pessoal docente e não docente, por outro, implica que
cerca de 57% destes profissionais têm mais de 50 anos de idade, refletindo a escassa renovação do pessoal, de acordo com os atuais modelos a nível
nacional.
O Conselho Geral é o órgão de gestão estratégica responsável pela definição das orientações para a atividade da escola. A eleição do diretor(A) e o
processo eleitoral são decididos por este Conselho. A diretora do AEFH tem mais quatro professores na sua equipa.
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O Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda é uma organização que tem como principal missão o sucesso educativo dos seus alunos. Esta ambição
tem em conta a prossecução dos seguintes princípios e valores:
● Oferecer um ensino de qualidade que prepare os alunos para a vida, facilitando o prosseguimento de estudos e a inserção na sociedade, enquanto
cidadãos livres, ativos e responsáveis;
● Desenvolver um ensino assente na inovação e no recurso a metodologias e tecnologias que promovam aprendizagens bem alicerçadas;
● Implementar uma política de educação inclusiva, orientada para as diversas necessidades e ritmos de aprendizagem e para a adaptação a novas
situações ao longo da vida;
● Promover a equidade, criando condições para a igualdade de oportunidades e igualdade de resultados;
● Sobrepor os procedimentos pedagógicos e científicos aos procedimentos instrumentais e administrativos;
● Combater a funcionalização do pessoal docente e não docente, através do reforço da sua autonomia profissional, entendida, no caso dos
professores, como a capacidade de decisão pedagógica e científica na relação com os alunos e política na relação com a Escola e com o Sistema
Educativo;
● Acompanhar a vida escolar dos alunos, potenciando as suas expectativas educacionais e sociais;
● Promover hábitos de vida saudáveis, responsáveis, autónomos e solidários;
● Estimular o exercício dos direitos e deveres de cidadania, no respeito pela diversidade, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo;
● Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade, mas sempre no respeito pela autonomia da escola;
● Criar uma cultura, na Comunidade Educativa, de Educação ao Longo da Vida e em
● todos os contextos de Vida, mantendo na população do concelho um foco permanente na aprendizagem continua e apoiada na Escola.

Na definição e concretização desta missão/ambição, o projeto educativo define-se em torno de dois eixos: educar para o conhecimento; educar em
cidadania.
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Um dos objetivos do Eixo 2 - Educar na cidadania é dotar os alunos de conhecimentos e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões
adequadas à sua saúde, ao desenvolvimento sustentável e respeito pelo meio ambiente. As principais estratégias são:
▪ Dinamização de ações ou a participação em projetos que Incentivem práticas conducentes à preservação do meio ambiente e ao uso racional
dos recursos naturais.
▪ Melhorar as condições de segurança e higiene na escola com o envolvimento de toda a comunidade educativa.
▪ Integrar, no desenvolvimento curricular de diferentes disciplinas, saberes e práticas que promovam a educação para a saúde.
O Agrupamento é um participante ativo em dois programas ambientais nacionais (o Programa Eco Escolas) e regionais (Pegadas). O Eco Escolas é um
programa internacional da "Fundação para a Educação Ambiental", desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. O programa é coordenado a
nível internacional, nacional, regional e escolar. Esta coordenação a vários níveis permite a confluência de objetivos, metodologias e critérios comuns
que respeitam a especificidade de cada escola em relação aos seus alunos e às características do ambiente.
O Pegadas - Programa Ecológico de Guimarães para a Aprendizagem do Desenvolvimento Ambiental Sustentável. O Programa Pegadas é promovido
pelo Laboratório da Paisagem e pela Câmara Municipal de Guimarães em colaboração com parceiros locais, nacionais e europeus, com base na estratégia
do município em termos de desenvolvimento sustentável e promoção do ambiente, ecológico e inclusivo. Este é um programa transversal, dedicado à
educação ambiental, constituindo um fator básico para o incremento de práticas comunitárias baseadas em princípios ecologicamente sustentáveis,
pretendendo iniciar uma mudança de paradigma no comportamento e modo de vida das pessoas. São propostas várias atividades que se enquadram nas
oito áreas-chave do Quadro de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, desenvolvidas pelo Ministério da Educação, que são Sustentabilidade; Ética
e Cidadania; Produção e Consumo Sustentável; Território e Paisagem; Alterações Climáticas; Biodiversidade; Energia; Água; Solos.

127

As atividades destinam-se à participação de todas as escolas públicas e privadas do município de Guimarães, tendo como público alvo toda a comunidade
educativa. O Programa Pegadas conta com a participação ativa de todos, com ideias, opiniões, sugestões e criatividade, para a melhoria contínua deste
programa ecológico em Guimarães para a aprendizagem do desenvolvimento ambiental sustentável. O Programa Municipal de Educação Ambiental
Pegadas celebra este ano o seu 5º aniversário e já envolveu 20 000 alunos, 1500 professores em 200 atividades. A Desincoop é parceira do Agrupamento
de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) desde 2015 e é um membro do projeto Eco Escola do AEFH. Para o projeto CLASS foi nomeado como
interlocutor da Desincoop o adjunto técnico pedagógico para os cursos profissionais, juntamente com a coordenadora dos diretores de turma dos cursos
profissionais, diretoras de cursos que também são membros da equipa da EQAVET.
A Escola Secundária Francisco de Holanda, onde o nosso projeto está a ser desenvolvido, tem atualmente 1405 alunos a frequentar cursos de Ciência e
Humanidades (Artes Visuais, Ciência e Tecnologia, Socio economia, Línguas e Humanidades), e a frequentar 8 cursos vocacionais (Eletrónica,
Automação e Informática, Mecatrónica, Comércio, Design, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Geriatria). O projeto CLASS foi para a
parceria local Desincoop e AEFH mais uma oportunidade para combater o abandono escolar no seio dos alunos dos cursos profissionais, na sequência
de dois projetos Erasmus+ anteriores: Lei e Melody. Mas o nosso principal objetivo foi consolidar a experiência adquirida desde 2015 com o projeto
local ImaC, no qual foram desenvolvidas atividades de voluntariado com estudantes centradas na promoção dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento
Sustentável. Citando Loureiro (2020) "temas como tecnologia, migração, alterações climáticas e conflitos estão a remodelar sociedades e o mundo,
forçando-nos a todos a adaptarmo-nos a mudanças inesperadas nas nossas vidas e trabalho. E os adolescentes são capazes de aproveitar estas
oportunidades e enfrentar estes desafios, mas necessitam de educação e competências adequadas para continuar a sua aprendizagem ao longo da vida,
para assegurar um trabalho produtivo, para tomar decisões informadas e para se envolverem positivamente nas suas comunidades, também sobre e nestes
temas".

128

2. Ação implementada no terreno
A sustentabilidade não está exclusivamente centrada numa dimensão ambiental, está intrinsecamente ligada às dimensões social, económica, ecológica,
cultural, territorial e política. Os acontecimentos mais recentes reforçaram a nossa convicção de que a proteção dos direitos humanos e a promoção do
desenvolvimento sustentável, como prioridades na agenda internacional, devem ser incluídas como prioridades a um nível mais local. A sua realização
deve obedecer a uma solidariedade intergeracional, não se trata apenas de assegurar recursos para as gerações futuras, esta responsabilidade é também a
de transmitir valores e promover a cidadania, encorajando os jovens a uma participação mais ativa e informal na sociedade.
A equipa da Desincoop e os professores da AEFH após o primeiro confinamento reuniram-se para planear como envolver os estudantes no projeto
CLASS tendo em mente que o novo ano letivo 2020/2021 poderia ser novamente mediado por tecnologias. Após uma reflexão sobre a experiência
anterior no projeto Melody e a introdução do desenvolvimento sustentável como atividade transversal, foi decidido que o projeto CLASS deveria ser
apresentado aos alunos, mesmo antes da fase de testes, para que os alunos pudessem ter tempo de fazer a sua recuperação de aprendizagem e refletir nos
seus próprios interesses e em que organização iriam desenvolver o seu voluntariado.
Na Escola Egas Moniz começamos a implementar com alunos do 9º ano o projeto da Desincoop "Ler contigo". A nossa estratégia era introduzir o
voluntariado antes dos alunos entrarem no secundário e enfrentar todas as mudanças da transição numa grande escola. Este processo foi liderado pela
professora que coordena o projeto Eco escola. O projeto foi apresentado aos estudantes e estes optaram por gravar 10 minutos de leitura, que ficaram
disponíveis, para os estudantes de Geriatria utilizarem com os utilizadores dos Lares de Idosos ou Centros de Dia durante os períodos de confinamento
ou quarentena profilática.
Em relação ao Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, foi decidido pelo Adjunto da Direção envolver dois professores, no início inicial e, mais
tarde outros professores. Depois de todos os Estudantes de Comércio e Geriatria terem escolhido o seu tema para as Provas de Aptidão Profissional
(PAP), de acordo com os seus interesses pessoais, a serem desenvolvidas durante o ano letivo em curso, foi decidido coletivamente que todos iriam
trabalhar para envolver mais turmas (estudantes e professores). As sessões de orientação, reflexão e trabalho duraram uma hora e meia por semana.
durante as tardes sem componente pedagógica, desde outubro de 2020 e intensificaram-se de janeiro a abril de 2021.
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A coordenação pertenceu à equipa da Desincoop com o apoio das professoras. Uma vez que tivemos de antecipar as nossas atividades devido ao
calendário do ensino profissional, utilizámos todas as ferramentas preparadas nos Resultados Intelectuais anteriores, de acordo com as versões que foram
sendo aprovadas. A formação para professores foi ministrada aos professores que já tinham trabalhado nos projetos Erasmus + anteriores e, aos
estudantes, dependendo das condições de cada turma. Como já foi mencionado, por vezes os estudantes estavam em quarentena, outras vezes estavam
professores. A formação teve lugar em contínua adaptação às condições pandémicas. Por outro lado, as tardes mencionadas foram escolhidas
alternadamente, em função da disponibilidade de trabalho e das avaliações já agendadas dos módulos dos respetivos cursos. A equipa do Desincoop
esteve online durante todas as tardes, apoiando os estudantes nas diferentes fases dos seus projetos académicos/voluntariado.
Os testes envolveram três grupos. As duas turmas mais envolvidas em todo o processo e, mais tarde, uma outra turma juntou-se ao grupo em algumas
das atividades. Um grupo de jovens frequentavam o último ano do Curso de Técnico Profissional de Comércio. Este grupo de estudantes foi acompanhado
e orientado pela diretora de curso que era simultaneamente diretora da turma; o outro grupo de estudantes também frequentavam o 3º e último ano do
ensino secundário, do curso Técnico profissional de Geriatria, que foram acompanhados e orientados pela diretora do curso e pela diretora de turma. A
turma de Comércio tinha 10 alunos, seis raparigas e quatro rapazes com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos. A turma de Geriatria era composta
por 10 raparigas com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos. São estudantes de uma classe económica média-baixa e que aspiram a terminar o curso
e a entrar no mercado de trabalho. Apenas dois estudantes, em cada turma, pretendem continuar os seus estudos e ingressar na Universidade.
Foram também convidados um Centro de Dia (Centro Social Nossa Senhora do Carmo) e o Laboratório da Paisagem. A Desincoop fez contactos com
mais organizações, mas quase todas suspenderam as suas atividades devido à COVID 19 e às regras do Governo. Estiveram também envolvidas várias
organizações de acordo com o tema que cada estudante ou par de estudantes escolheu.
3. Tipo de ação voluntária conduzida
Os alunos das duas turmas já tinham experiência de voluntariado, nos últimos dois anos, integrados em várias atividades promovidas pela Desincoop e
em termos de voluntariado educativo, promovido pela escola, principalmente em campanhas de angariação, ajuda na inventariação, catalogação e
distribuição de alimentos, material escolar e produtos de higiene pessoal. Todos eles conhecem a equipa da Desincoop e esta proximidade permitiu que
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decidissem prosseguir com as iniciativas de ex-alunos. Agarraram a crise do COVID como um desafio e decidiram-se por ações mais imediatas mediadas
pelas redes sociais. O segundo confinamento foi uma oportunidade de envolver mais pessoas porque estavam mais ligadas às redes sociais durante estes
dias de grande isolamento e sentimento de impotência. Envolver as pessoas na defesa de uma causa era uma forma de restaurar a esperança, dar um
sentido aos pequenos gestos e ao uso do tempo. Desde 2015, a Desincoop recebeu estagiários do AEFH e criou uma rede de organizações lucrativas e
sem fins lucrativos, bem como fortes ligações com organizações públicas, atuando assim como uma porta de entrada para estes estudantes.

Etapa 1- Com o apoio da equipa da Desincoop e também dos professores envolvidos no projeto CLASS, foram desenvolvidas três atividades principais
com os estudantes:


Reflexão sobre boas práticas a adotar e encontrar a melhor forma para serem cidadãos ativos e de contribuir para uma sociedade melhor;



Reflexão sobre o voluntariado, o que é ser voluntário, quais as organizações locais que promovem o voluntariado;



Definição da melhor estratégia para atingir um grande número de estudantes e a comunidade (professores, famílias e cidadãos) através
dos projetos que os estudantes deveriam desenvolver como PAP.

Etapa 2 - conceção de 4 webinars sobre 4 tópicos:


Gestão de Resíduos, com a participação de um representante da LIPOR - Serviço Intermunicipal de Gestão de Resíduos do Grande Porto. A
responsabilidade da organização esteve a cargo de 2 estudantes do 12º ano de Comércio;



Gestão sustentável dos medicamentos, particularmente para a 3ª idade, com a participação de um técnico da Farmácia Castro Mendes. Os
estudantes do 12º ano de Geriatria tiveram a seu cargo toda a organização. A aprendizagem adquirida através deste webinar seria, mais tarde
implementada no apoio domiciliário voluntário, juntamente com outros cuidados e serviços a serem prestados.



Gestão Alimentar Sustentável, o Webinar foi organizado pelos estudantes do 11º ano do Curso de Processamento Alimentar e Controlo de
Qualidade
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Voluntariado com oradores de várias instituições do concelho de Guimarães, Desincoop, Refood, Bombeiros Voluntários de Guimarães, Centro
Social Nossa Senhora do Carmo e a nível nacional com a presença da representante da CASES, organismo público que tutela o voluntariado a
nível nacional.

A Desincoop e os professores deram apoio ao longo de toda a fase de preparação durante a qual as turmas envolvidas selecionaram perguntas sobre os
temas, que foram feitas espontaneamente sem consulta documental ou eletrónica, os alunos responsáveis pelos conteúdos tentaram responder às perguntas
iniciais, acrescentando os aspetos mais importantes relacionados com o desenvolvimento sustentável.

Etapa 3 - Participação nos 4 webinars organizados no âmbito do projeto CLASS, com enfoque no desenvolvimento sustentável. Todos os webinars
foram organizados pelos alunos participantes no projeto, que além das três turmas envolvidas na organização, convidaram ainda as turmas do 10º e 11º
ano do Comércio, bem como todos os professores das 5 turmas e também os parceiros locais, onde alguns dos alunos aplicariam mais tarde os
conhecimentos adquiridos.

Etapa 4 - Desenvolvimento de projetos no âmbito de testes de aptidão profissional
A – Turma de Comércio - Dada a dificuldade de integrar estes estudantes noutras organizações devido às restrições impostas, o apoio na investigação e
desenvolvimento de atividades foi da responsabilidade do Director do Curso e da equipa da Desincoop.
Quatro estudantes colaboraram na campanha "Olh'o que Sobra", um projeto da Desincoop, CRL, no qual os estudantes organizaram


Uma Loja Social para apoiar pessoas com maior vulnerabilidade económica, através de doações, vendas (a um preço simbólico) e/ou realização
de troca por troca de bens essenciais (vestuário, alimentação, calçado, livros, artigos para bebés, utensílios domésticos, jogos, entre outros). Neste
projeto foram trabalhados a inclusão social, a sustentabilidade e o voluntariado.
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Criação de um Banco de Óculos através da sensibilização da comunidade escolar e de estabelecimentos especializados, como as ópticas, para que
através de gestos simples como, por exemplo, a doação de óculos, se possa dar uma segunda vida a este produto e apoiar aqueles que não têm
meios financeiros para o adquirir.



Recolha de raios X que foram posteriormente entregues numa farmácia para serem reciclados e a prata retirada, esta é uma fonte de rendimento
muito importante para o trabalho social da AMI em Portugal.

Dois estudantes conceberam a remodelação de um Centro Comercial praticamente inativo num espaço inovador e amigo do ambiente, com lojas que
vendem exclusivamente produtos amigos do ambiente. O objetivo foi mudar a mentalidade do consumidor ao comprar e promover marcas locais e
nacionais. Foram feitos contactos com marcas amigas do ambiente, solicitando a sua colaboração na participação neste projeto.
Dois estudantes procuraram promover a sustentabilidade na restauração, valorizando a importância do comércio local e da gastronomia como
instrumentos de desenvolvimento sustentável, tanto na escolha de produtos locais como em práticas sustentáveis neste sector. Utilizando redes sociais,
as empresas de restauração, que aderiram ao projeto desta PAP, foram também divulgadas, bem como todas as boas práticas que os estudantes
encontraram durante a sua investigação.
Dois estudantes procuraram contribuir para uma mudança de comportamento na separação e gestão de resíduos, adotando assim o nome do projeto
CLASS em português "Aprender com padrões de sustentabilidade". Dividiram o seu projeto em duas partes: atividades com a comunidade educativa e
também com a área comercial, com o objetivo de sensibilizar o maior número de pessoas possível. O objetivo deste projeto era responder ao desafio dos
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável: Proteger a Vida Terrestre, Ação Climática, Produção e Consumo Sustentáveis. Adotaram o lema: O
Mundo está ao nosso cuidado; temos a obrigação de cuidar dele!
Assim que as condições o permitiram, os estudantes que estavam ligados à Desincoop recolheram semanalmente borras de café, cascas de ovos, cartão,
e tampas de plástico. Os três primeiros foram destinados ao contentor de compostagem localizado na Casa de Dardos, um espaço cedido pelo município
à Desincoop onde a cooperativa desenvolve atividades relacionadas com os empregos verdes. As tampas de plástico foram doadas a uma criança que
sofre de diferentes patologias, para quem a Desincoop e outros parceiros locais estão a angariar fundos para os tratamentos de que ela necessita.
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Todos os estudantes estão atualmente a fazer a sua formação em contexto de trabalho em empresas do sector comercial onde continuarão a testar os
conhecimentos e competências adquiridos nos meses anteriores no âmbito do projeto CLASS.
B – Turma de Geriatria - Como parte integrante das PAP os estudantes conceberam e construíram, após muitas horas de trabalho, um dossier do
Técnico Geriátrico, para que o possam consultar durante a sua vida profissional, sempre que sintam necessidade. O livro também acompanhará os
estudantes durante todo o seu estágio. Tiveram também algumas sessões de orientação online, promovidas pelos diretores das instituições locais (lares e
centros de dia), com vista à concretização do referido dossier.
Subsequentemente, um longo período de investigação persistente, estudo e trabalho voluntário, foram apresentadas as seguintes atividades aos professores
envolvidos e a dois diretores de Lares e Centros de dia:


criação de um sítio web para consulta sobre os serviços existentes e respectivos contactos, a nível municipal, de apoio aos idosos;



construção de jogos recreativos e educativos relacionados com a nutrição em idosos;



construção de equipamentos/objetos, através da reciclagem de materiais, com vista à prática da atividade física em idosos;



criação de uma peça de teatro e construção dos respetivos fantoches sobre o tema: "Viver com Covid-19" - cuidados a ter e comportamento a
adotar;



criação do conceito de PT geriátrico (Personal trainer) - apoio individualizado, em casa ou institucionalmente, numa base voluntária ou
empresarial.

Os estudantes estão atualmente a receber a sua formação no local de trabalho em lares e centros de dia e estão a pôr em prática tudo o que foi trabalhado,
aprendido e construído ao longo deste projeto.
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4. Análise SWOT - pontos positivos/negativos sobre os testes portugueses realizados em Guimarães

FORÇAS:
o
o
o
o
o
o
o
o

Conhecimento do voluntariado a nível concelhio
Aprendizagem de regras de convivência e de relacionamento
Estímulo ao trabalho de equipa/grupo
Promoção da cooperação e entreajuda
Melhoria na responsabilidade, autonomia e autoestima
Participação ativa em webinares
Transposição das aprendizagens e atividades para o mundo real
Incentivo à inovação, participação e criatividade

PONTOS FRACOS:
o
o
o

Elevada carga horária escolar
Dificuldades na seleção da informação existente e na escrita
dos trabalhos
Dificuldade na gestão do tempo e do estudo, com aulas e
avaliações a decorrerem simultaneamente ao projeto

OPORTUNIDADES:
AMEAÇAS:
o Appreciation of the importance of volunteering
o Valorização da importância do voluntariado
o Covid-19 – Confinamento e consequente distância entre
o Inserção no voluntariado ativo
alunos-alunos e alunos-professores
o Angariação de outros alunos para o voluntariado
o Covid-19 - Impossibilidade da realização de atividades
o Aplicação dos resultados/trabalhos em instituições ligadas ao idoso
presencialmente
o Aplicação dos resultados/trabalhos em contexto de organizações sem fins
lucrativos
o Aplicação dos resultados/trabalhos em contexto empresarial
o Elaboração de trabalhos úteis
o Divulgação dos trabalhos à comunidade
o Certificação e melhoria do CV
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Conclusão
Por dr Benedicte Halba, Iriv
As principais conclusões do PISA 2018 (União Europeia, 2019) para os sistemas educativos da UE sublinham que a UE não cumpriu a sua referência
ET2020 no que diz respeito ao insucesso. Cerca de um em cada cinco jovens de 15 anos na UE (21,7% em leitura, 22,4% em matemática e 21,6% em
ciência) são alunos com fraco desempenho. Existem grandes diferenças entre os Estados-Membros e muitos países conseguiram melhorar o seu
desempenho ao longo do tempo. Por conseguinte, é possível reduzir o insucesso.
A mesma observação poderia ser feita para a taxa de abandono escolar precoce (AEP) de acordo com as últimas estatísticas publicadas pela Comissão
Europeia (Eurostat, 2021). Em 2020, 9,9% dos jovens entre os 18-24 anos na UE tinham concluído, no máximo, o ensino secundário inferior e não se
encontravam em formação ou educação superior (jovens que abandonaram prematuramente o ensino secundário). Em 2020, 11,8% dos jovens e 8,0%
das jovens na UE abandonaram precocemente a educação e a formação. A proporção de abandono precoce da educação e formação na UE em 2020
variou de 2,2% na Croácia a 16,7% em Malta. Para os quatro países reunidos pelo projeto CLASS, o limiar esperado (uma taxa de AEP inferior a 10%)
é atingido pela França, Alemanha e Portugal, mas ainda não pela Itália. De qualquer modo, os progressos alcançados têm sido muito positivos e isto é o
que importa em termos de políticas educativas. Todos os países estão num bom caminho, mais preocupados com a situação dos seus jovens e por isso
com estratégias eficientes implementadas no ano passado.
De acordo com o PISA 2018 (União Europeia, 2019), os sistemas educativos podem perseguir a excelência e a equidade ao mesmo tempo. Esta situação
é particularmente percetível que países com pequenas proporções de alunos com fraco desempenho tendem a ter também proporções elevadas de alunos
com melhor desempenho. Em demasiados países, os alunos não sentem que pertencem à escola. Além disso, muitos alunos relataram que têm sido
intimidados pelo menos algumas vezes por mês. Tanto a ausência do sentimento de pertença na escola como a exposição ao bullying afetam o desempenho
dos alunos.
A abordagem inovadora sugerida pelo projeto CLASS pode ser uma forma de abordar estas duas questões enfrentadas pelos alunos, ganhando
autoconfiança - e assim estarem melhor equipados para enfrentar o bullying- mas também reforçando a capacitação com o sentimento de pertença a uma
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comunidade graças a atividades significativas. O voluntariado é uma forma de adquirir uma aprendizagem informal e não formal e as competências que
lhe estão associadas, de ser mais autoconfiante através da implementação de ações no terreno para outros, e de reforçar a cidadania ativa. Nos quatro
países envolvidos no CLASS pudemos avaliar o impacto muito positivo das atividades de voluntariado nos alunos. Em Itália, os testes extensivos
realizados na Úmbria e Abruzzo entre estudantes das escolas secundárias sublinharam que o envolvimento em atividades de voluntariado melhorou as 8
competências-chave (Universidade de Perugia). Após um teste experimental realizado entre os seus alunos, os professores do Liceo Galileo Galilei
(Pescara, Abruzzo), lamentando o processo burocrático a seguir para expressar esta aprendizagem não formal e informal em competências, ficaram
também totalmente convencidos. Na Alemanha, a Caritas Borken decidiu realizar um teste muito original, tirando partido das questões levantadas pelo
Coronavirus; centrou-se na aprendizagem digital (KC4) adquirida por jovens envolvidos numa ação voluntária implementada à distância; além disso,
também melhoraram a KC8, concebendo o seu próprio vídeo. A mesma abordagem foi seguida em França com uma formação intensiva de uma semana
envolvendo um grupo de jovens, intitulada "cibercidadãos para combater notícias falsas e desinformação" com a missão de espalhar a palavra entre
outros jovens após aa formação; o foco combinou a competência de Cidadania (KC6) e a competência Digital (KC4). Estes testes inesperados revelaramse muito frutuosos tanto para os estudantes, professores como para o director da escola secundária (Institut Saint Pierre of Brunoy). Em Portugal, as
várias atividades realizadas pela Desincoop em parceria com o Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda em Guimarães e o impressionante
envolvimento de muitos estudantes que puderam realizar atividades muito profissionais (comunicação, luta contra o desperdício...) sublinharam o
virtuoso ecossistema a ser construído para alcançar atividades extracurriculares frutuosas.
George Psacharopoulos sublinhou que um comportamento cívico é "um poderoso determinante de uma vasta gama de resultados socioeconómicos"
(Psacharopoulos, 2018). Por conseguinte, dado "o elemento de externalidade da boa cidadania, o subsídio público para processos educativos que
contribuem para ela é justificável como uma opção política". A sua principal recomendação é que uma educação geral bem-sucedida, ou seja, dotada
para corrigir problemas no sistema de ensino regular, por exemplo, reduzindo a taxa de abandono do ensino secundário, deve estar na "formação de
atitudes cívicas". Uma sala de aula escolar aberta contribui para esta formação de comportamento cívico entre os alunos. Como se afirma na sua
introdução "o efeito da educação vai muito além do que pode ser prontamente observado no mercado de trabalho, tal como a formação de um cidadão
melhor, para uma série de benefícios não mercantis ou externos que, por sua vez, podem melhorar uma série de resultados socioeconómicos".
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Isto não é por acaso se a União Europeia não tivesse aumentado, desde o final dos anos 90, o valor de um envolvimento voluntário entre os jovens através
do lançamento do Serviço Voluntário Europeu (ESV) em 1996, que teve um impacto a nível nacional. O voluntariado juvenil tornou-se uma prioridade
principal nas políticas de Juventude, uma vez que pode ser um passo fundamental para todos os jovens preparar a sua vida social e profissional: sentirse útil para a comunidade, conhecer pessoas que não teriam tido a oportunidade de conhecer na sua vida (iriv, 2001). A ligação com a competência ao
considerar uma atividade voluntária como uma aprendizagem não formal e informal foi feita com a primeira carteira concebida para identificar e avaliar
uma experiência voluntária (iriv, 2007) com o apoio da Comissão Europeia (Leonardo da Vinci, subprograma do Programa de Aprendizagem ao Longo
da Vida -LLP).
Nesta base, a Comissão Europeia publicou uma comunicação durante o Ano Europeu do Voluntariado (EYV2011) onde uma experiência voluntária foi
oficialmente reconhecida como uma aprendizagem significativa para jovens, e adultos. De qualquer modo, foi ainda identificada como uma competência
crucial no seu quadro europeu "8 competências-chave" (UE, 2006) com uma versão atualizada em 2018, onde a "competência social e cívica" (2006) se
tornou a "competência de cidadania".
O projeto CLASS traz a sua própria pedra para a parede. É um processo interminável à medida que os jovens se veem confrontados com tempos de
mudança e perturbação. O coronavírus tem sido uma prova principal para eles. Também tem aumentado dramaticamente as desigualdades entre os jovens.
Tal como sublinhado pelo contexto socioeconómico do PISA 2018 afeta negativamente o desempenho dos alunos e as suas expectativas académicas na
maioria dos países europeus. O fosso ainda é demasiado grande entre alunos de meios socioeconómicos favorecidos e desfavorecidos. Uma origem
migrante também afeta negativamente o desempenho.
Nos seus anexos, George Psacharopoulos indica 3 indicadores para medir um comportamento cívico entre adultos publicados pela OEDC (2016) : a
proporção de confiança , de voto e de voluntariado. A Alemanha tem a maior proporção de confiança (45% dos adultos), enquanto Portugal tem a mais
baixa (19%), Itália (30%) e França (27%) encontra-se numa situação intermédia. A proporção de votos é tão dependente das eleições (a nível europeu,
nacional ou local) que é difícil chegar a uma conclusão clara.
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A proporção de voluntariado pode ser um indicador melhor: cerca de 25% da população em França e na Alemanha; as proporções dadas para Itália (17%)
e Portugal (13%) não refletem a realidade do fenómeno, mas a medida "stricto sensu" pelos investigadores italianos e portugueses que são mais exigentes
do que os franceses e alemães que consideram uma abordagem "largo sensu" que reflete de facto a probabilidade de aumentar o envolvimento se a causa
for suficientemente convincente. De qualquer modo, dá uma ideia do envolvimento.
Um último indicador dado pela AIE e pela OCDE (2017) é definitivamente significativo: o sentido de pertença: o índice é 0,29 para a Alemanha, 0,10
para Portugal; 0,05 para a Itália e -0,06 para a França. Este é o verdadeiro desafio enfrentado pelos educadores: quanto maior o sentido de pertença,
maior o sentimento de felicidade e melhores as hipóteses de construir um futuro social e profissional profícuo.
Esperamos que o projeto CLASS tenha trazido alguns "pontos de luz" para abrir caminho a um futuro de sucesso para os jovens na Europa, qualquer que
seja a sua origem socioeconómica, favorecida ou desfavorecida, ou origem migrante. Trata-se de uma questão de equidade de oportunidades, mas também
de justiça social.
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Roma, Latium, Italy
A Solco foi fundada em 1989 e foi uma das primeiras agências de emprego reconhecidas pelo Ministério do Trabalho italiano para atividades de
recrutamento, seleção e colocação externa. Desde 2000, a Solco expandiu uma gama de serviços com formação profissional, formação especializada e
assistência técnica. Em 2018, juntamente com 6 outras empresas, criou o Consórcio, um vasto ecossistema de serviços, com um elevado nível de
especialização na área do Conhecimento. Atualmente trabalha em formação, consultoria e serviços do mercado de trabalho. O seu objetivo é colmatar a
lacuna de competências delineada pelas empresas suas clientes e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a encontrar o emprego mais adequado para melhorar
os seus talentos. No desenvolvimento de atividades de apoio às empresas, a SOLCO promove a chamada "abordagem partilhada da mudança", baseada
na análise da inovação a introduzir, da formação necessária a planear e das competências pessoais a desenvolver. Atinge estes objetivos através de
métodos e ferramentas inovadoras, que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos.
Antonia Castellani Antonia Castellani é consultor em projectos e metodologias de formação e em gestão de projectos, com uma longa experiência em
projectos europeus (desde 2001). Durante os seus 10 anos de experiência profissional na Solco (2006-2016), participou numa comunidade de prática
sobre metodologias de formação; também participou num painel de 4 empresas de formação, que definiu o programa de formação para aprendizes no
sector do Comércio e Serviços, após a legislação italiana de 2004 sobre aprendizagem. Desde 2016, A. Castellani dirige a sua própria empresa de
formação, Skill Up, actuando como gestor, consultor e formador; continua a ser consultor da Solco em Projectos Europeus.
Anastasia Murzenkova, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, obteve o seu mestrado internacional na Câmara de Comércio belgo-italiana e
na Universidade Católica Leuven-La Nueve em Design Europeu, em Bruxelas, no início de 2017. Mais de 5 anos de experiência em concepção, gestão,
relatórios e investigação e consultoria sobre o Erasmus+ e outros programas europeus 2014-2020 e nova programação.
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Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzo, Italia)
O Scientifico liceo 'G. GALILEI' é uma Escola Secundária especializada em disciplinas científicas tais como Matemática, Física, Ciência, Química,
Informática, juntamente com disciplinas literárias tais como Língua e Literatura Italiana, Latim, Filosofia, História, Artes, e Línguas Estrangeiras. Com
1.600 estudantes com idades compreendidas entre os 13-19 anos, 120 professores, 30 funcionários administrativos, está situada no coração de Pescara,
uma animada cidade marítima no centro de Itália. Graças à sua longa tradição e cultura de sucesso, realização e excelência nas arenas académicas,
desportivas, artísticas e científicas, desempenhou um papel fulcral para os interessados da escola na sua área. A escola é gerida pelo director, Carlo
Cappello, apoiado por vice-diretores e uma equipa de cerca de 15 professores responsáveis por diferentes sectores, incluindo: gestão escolar, digital e
multimédia, serviços aos estudantes, inclusão, escola & trabalho, carreiras universitárias, formação de professores. A missão da escola está empenhada
em oferecer aos seus estudantes uma educação equilibrada e desenvolver capacidades de pensamento crítico, a fim de lhes permitir interpretar os
problemas em situações da vida quotidiana: 'Educação num ambiente atencioso conducente à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal'. Assim, o
voluntariado desempenha um papel fundamental e estão empenhados em integrar estes projetos no programa principal, especialmente no que diz respeito
à Agenda 2030 e aos seus objetivos sustentáveis.
Laura Caronna é professora de língua e literatura francesa no ensino secundário e na Università degli studi "G. d'Annunzio" (Pescara, Abruzzi). Tem
trabalhado no campo da tradução linguística computacional e assistida por computador - desde 1997 que tem estado envolvida no ensino a crianças com
dificuldades cognitivas e em risco de exclusão. Há mais de 10 anos que concebe e gere projetos Erasmus - a partir de 2020 foi avaliadora da agência
nacional em Itália para o programa Erasmus + (Indire). Tem publicado no campo da linguística, literatura e inclusão. Há mais de 20 anos que se dedica
ao voluntariado, com ênfase na proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiências cognitivas. É também mãe de três filhos.
Anastasia Ciavattella é professora especializada de Inglês como Língua Adicional nas escolas secundárias italianas e, desde 2006, tem estado envolvida
na Educação para os Média e em ambientes de aprendizagem inovadores e internacionais, participando em muitos grupos de reflexão: CLIL, Flipped
Classroom, Micro-learning, Digital Storytelling, Debate, Project-Based Learning. Esta experiência foi partilhada e implementada graças à sua atividade
como formadora de professores. Até agora realizou mais de 10 eTwinning e Erasmus +
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(Perugia, Umbria, Itália)
O grupo de investigação de pedagogia experimental envolvido no projeto CLASS no seio da Universidade de Perugia tem vindo a trabalhar há mais de
dez anos no combate ao abandono escolar precoce, nos efeitos da formação em leitura em voz alta, no ensino ativo e baseado em competências, na
avaliação escolar e na capacitação dos estudantes através de numerosas experiências no terreno com abordagens metodológicas científicas. Tem estado
envolvido em numerosas colaborações internacionais, incluindo projetos Erasmus+ "Schola" (2016-2018) e "EducOpera" (2017-2019). Também
participou em numerosas publicações em prestigiosas revistas nacionais e internacionais sobre temas de investigação. Os campos de especialização dos
membros do grupo de investigação vão desde o conhecimento profundo no campo educacional, sobre os tópicos de didática para competências, orientação
narrativa, ensino ativo, voz estudantil, sempre numa perspetiva de implementações de investigação no campo, com modelos quase experimentais onde
os resultados das atividades implementadas são medidos antes e depois, através de testes padronizados que medem o impacto destas atividades nos
componentes da aprendizagem, mas também nos componentes psicológicos e cognitivos transversais, como motivação, resiliência, autoeficácia, mas
também componentes puramente cognitivos funcionais, tais como a memória de trabalho, atenção, etc. Através destes implantes experimentais, o grupo
de investigação implementa metodologias padronizadas de intervenções funcionais, que são documentadas e apoiadas pela evidência científica e
permitem assim a disseminação e repetição de práticas a um vasto público nacional e internacional.
Ermelinda De Carlo é uma especialista na conceção e reconhecimento das competências adquiridas em contextos formais e não formais. É professora
numa escola italiana em Lecce. Atualmente é bolseira de investigação na Universidade de Perugia. Há mais de 15 anos que trabalha em dispositivos
narrativos para distinguir as competências transversais e para medir e avaliar os resultados educativos em projetos nacionais e internacionais no domínio
do abandono escolar, orientação e validação e certificação de competências, com particular referência às competências sociais e cívicas. É perita em
História Curricular Digital, um dispositivo de orientação para mostrar as competências transversais. É também responsável pelo projeto nacional italiano
"Scuol@genda 2030 para a sustentabilidade", financiado pelo Departamento e responsável pela monitorização da investigação baseada em provas
"Puglia-Rússia 2021", financiada pela Região da Apúlia. É membro ativo de vários grupos de investigação nacionais e internacionais e participa como
oradora em conferências nacionais e internacionais.
Marco Bartolucci é investigador da RTDB, Universidade de Parma, doutorado em neurociência. Entre os campos de investigação: prevenção e contraste
do abandono escolar precoce; capacitação cognitiva; processos de leitura e audição narrativa; relações entre neurociência e aprendizagem. Como clínico
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e investigador, está interessado em dificuldades de aprendizagem, inclusão escolar, e processos de aprendizagem e capacitação cognitiva. Entre as últimas
publicações: Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla(editado por, com F. Batini, FrancoAngeli, 2016), Lettura e
dispersione (ed. por, com I. D. M. Scierri, R. Salvato, FrancoAngeli, 2018), Batini, F., Bartolucci, M., & De Carlo, E. (2017). Combater a Dispersão
Através da Educação: Os Resultados do Primeiro Ciclo do Projecto NoOut. Mente, Cérebro e Educação; F.Batini, M.Bartolucci, A.Timpone (2018) "The
effects of reading aloud in primary school". In Psychology and Education Journal;F. Batini, M. Bartolucci, E. De Carlo (2018) "Sinto-me bem na escola!
Reduzir o desconforto escolar através de intervenções integradas". In: Athens journal of education; M. Bartolucci, F. Batini (2019) "The effects of a
narrative intervention program in people living with dementia" In: Psicologia e Neurociência.

Federico Batini é Professor de Pedagogia Experimental, Metodologia de Investigação e Métodos e técnicas de avaliação escolar na Universidade de
Perugia. É um dos principais especialistas em técnicas de ensino. Trata da leitura e treino de leitura em voz alta como "Read me again" e "Read: strong!
Fora da Voz Aumenta a Inteligência". Investiga os efeitos cognitivos e emocionais. Tem cerca de 350 publicações científicas. É o gestor científico de
muitos projetos sobre prevenção do abandono escolar precoce, homofobia, didática inovadora e seus resultados em termos de aprendizagem e capacitação
cognitiva. Fundador do método de orientação narrativa, dirige a Lifelong Lifewide Learning Magazine e o Master "Orientação narrativa e prevenção do
abandono escolar precoce".
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Institute for research and information on Volunteering (Paris, França)
O Instituto de Investigação e Informação sobre Voluntariado (iriv) é uma instituição privada livre, sem fins lucrativos, independente das administrações
públicas e dos interesses económicos, com o objetivo de melhorar o conhecimento e a prática no sector não lucrativo da aprendizagem ao longo da vida.
Centrado no voluntariado entre 1997 e 2003, tem enriquecido o seu campo de investigação desde 2003 com a migração, e Diversidade desde 2005. iriv
Conseil, um organismo privado de consultoria, foi criado em 2000 no seio do IRIV com o objetivo de realizar estudos e investigação e conduzir formação
tanto a nível nacional como europeu - tem estado centrado na aprendizagem ao longo da vida com uma série de projetos no âmbito do LLLP 2000-2006,
LLP 2007-2013 e desde 2014 o programa Erasmus +; primeiro na aprendizagem não formal e informal (Voluntariado), segundo na migração (desde
2003) e terceiro na diversidade (desde 2005) - mais de 50 projetos desde 1997. Os resultados dos projetos estão disponíveis em: www.iriv-publications.net
(artigos, relatórios de investigação, guias, formação & tutoria, carteiras, publicações iriv's 5). Desde 2004, iriv tem publicado uma revista eletrónica, les
rives de l'iriv (www.benevolat.net); de 2016 a 2018, duas vezes por ano, um boletim informativo é dedicado à Migração; desde 2018, um boletim
informativo é publicado duas vezes por ano sobre a Diversidade. Desde 2017, iriv implementou um portal - www.club-iriv.net para apresentar as suas
ações no terreno: entre os migrantes na Cité des Métiers (desde 2012) e entre os jovens em Massy (desde 2013). Tem organizado ou coorganizado várias
conferências desde a sua criação tanto a nível nacional como europeu; tem também participado em várias conferências europeias como a EAPRIL
reunindo investigadores, professores & formadores, profissionais no campo da Educação na Europa e em todo o mundo.

Bénédicte HALBA, doutorada em Economia (Universidade de Paris I Pantheon Sorbonne, 1996) , é a presidente fundadora do Instituto de Investigação
e Informação sobre Voluntariado (iriv), directora do iriv Conseil desde 2000. Trabalhou para o Ministério da Juventude e dos Desportos (1991- 1994)
como coordenadora de um estudo sobre o impacto económico do desporto em 12 países europeus. Foi perita do Conselho da Europa nos seminários
"Impacto económico do desporto" e "Voluntariado" (1992 -1994). Em 1997, criou o iriv para melhorar o conhecimento e a prática dentro do sector não
lucrativo. Dirige o iriv Conseil como responsável pelos estudos, pelos programas de formação e pela conceção de todas as publicações. É professora na
Universidade desde 2000 na Europa (França, Áustria, Reino Unido). Foi administradora de associações francesas (2007-2014). É membro do comité
científico da Fundação Suíça ECAP desde 2015 e membro das associações do comité do organismo regional que reúne contabilistas especializados (na
Ile de France) desde 2017. Escreveu vários livros e numerosos artigos na área do Voluntariado, Economia do Desporto e Aprendizagem ao Longo da
Vida. Desde 2012, tem implementado ações no terreno: na Cité des Métiers um clube mensal (desde 2012) e em Essonne ações entre jovens (desde
2013).
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Caritasverband für das Dekanat Borken e.V (Borken, North Rhine-Westphalia, Alemanha)
A Caritasverband für das Dekanat Borken e.V. foi fundada em 1975 como uma associação ONG e tem atualmente cerca de 1000 empregados. Borken é
uma cidade e a capital do distrito do mesmo nome, na Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha, perto da fronteira holandesa. Nas últimas décadas, a
Cáritas Borken adquiriu uma competência qualificada e uma enorme experiência nos campos do trabalho social com migrantes e aconselhamento
psicológico, bem como em projetos nacionais e internacionais. Os serviços da Cáritas Borken, estão envolvidos no projeto CLASS, o departamento de
Integração e Migração que apoia instituições através da iniciação, direção e acompanhamento dos processos de integração e o departamento em
cooperação e trabalho em rede com iniciativas e organizações relevantes em matéria de migração. Destaca-se especialmente a rede intercultural
Westmünsterland com cerca de 20 organizações, que inclui instituições educacionais que promovem o grupo-alvo da CLASS, como a Akademie
Klausenhof. O centro de aconselhamento lida com clientes que fazem uso de apoio social e de aconselhamento quando lidam com problemas de
cooperação externa (por exemplo, conflito social, divórcio, mobbing, etc.) ou competências de cooperação interna (por exemplo, falta de confiança em
competências próprias, redução da autoestima, etc.). A Caritas Borken segue uma abordagem sistémica e o seu pessoal é formado numa vasta gama de
técnicas.

Matthias Bosse é assistente social, mediador e coach num centro de aconselhamento psicológico da Cáritas Borken desde 2018. Antes de trabalhar no
centro de aconselhamento, trabalhou na área do bem-estar dos jovens hospitalizados. O aconselhamento e acompanhamento de adolescentes tem sido o
foco durante 15 anos da sua carreira. Desde 2020, tem estado envolvido no projeto Erasmus+ "Class". A sua tarefa consiste em gerir o trabalho científico
e prático da equipa alemã no terreno.
Marijan Renić Dipl. Paed. trabalha para o Serviço de Integração e Migração da Cáritas Borken desde 1996. É responsável pela agência de integração
da associação e é o porta-voz da rede intercultural de Westmünsterland. Como especialista em gestão de projetos interculturais, coordenou o projeto
Leonardo da Vinci "INPRO" e participou como parceiro nos projetos Erasmus+ VOCIS", "LEI" e "CLASS"
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Guimarães, Portugal
Desincoop - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural é uma cooperativa de produtores de serviços, criada formalmente em maio de 2005, com
sede em Guimarães, norte de Portugal. A filosofia básica desta cooperativa é a total adesão dos seus membros e colaboradores aos princípios cooperativos,
bem como o comportamento ético e cívico na defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. A cooperativa foi criada principalmente
para satisfazer as necessidades de um grupo de pessoas experientes, mas que devido à idade tinham mais dificuldade em alcançar uma certa estabilidade
no mercado de trabalho. O principal objetivo da Desincoop é melhorar continuamente o desempenho dos seus profissionais para responder a novos
desafios e novos públicos-alvo. O objetivo comercial da sua atividade é a prestação de serviços nos domínios económico, social e cultural. As suas
principais atividades são: desenvolvimento de estudos, elaboração de projetos e de pedidos de financiamento, formação e orientação profissional, apoio
à criação e gestão de serviços de proximidade e de outras cooperativas, intervenções cívicas, sociais ou culturais e consultoria de imagem. Os perfis
sociais dos beneficiários da Desincoop são as mulheres e os jovens, em particular as pessoas com deficiência e as que pertencem a minorias étnicas que
tentam encontrar um primeiro emprego e ainda os desempregados de longa duração que procuram regressar ao mercado de trabalho.
Luísa Oliveira, fundadora da Desincoop. Licenciatura em Serviço Social, Especialização em Relações Interculturais e Saúde Pública. Investigadora e
formadora. Como coordenadora de projetos da DESINCOOP orientou 2 estudos e publicações (Competes e SEND in Force, 2007), o projeto Leonardo
Da Vinci "Step-Inser" (2008), implementou 2 Parcerias de Aprendizagem Grundtvig: "T-Pical" (2008) e "Para uma arqueologia partilhada" (2010) e o
projeto do programa PROGRESS "LUCUS". Entre 2011 e 2013 coordenou o projeto "Cooperação transnacional contra a violência" do programa Daphne
e o projeto "Core-Contribution to the Role of Education - educating educators" do programa multilateral LLLP/ Grundtvig. Durante 2015 coordenou o
projeto "Genocídio Cigano - Parte da História Europeia", financiado pelo programa Europa para o Cidadão e ISLA Abordagens integradas de partilha
de conhecimentos sobre sistemas de inclusão social de migrantes e o papel das Autoridades Locais da UE (2018-2019). Coordenou também os projetos
Juventude em Ação e SVE. Realizou atividades de coordenação e investigação nos projetos Erasmus+ LEI, Melody, ITER, de combate ao abandono
escolar precoce. No âmbito de Erasmus+ coordenou também os projetos FOCUS, Work Inclusion, Motivational Literacy, Civic e Tag.
Cecília Pinto, Cooperadora da Desincoop, Psicóloga clínica, consultora familiar, investigadora em ciências sociais, acupunturista. Experiência como
coordenadora de Serviços de Apoio a Idosos. Corresponsável nos dois estudos publicados pela Desincoop. Experiência em projetos europeus desde
2005, foi membro das equipas da Desincoop no âmbito de vários programas europeus: Leonardo, Grundtvig, Progress, Daphne, LLLP, Europa para os
Cidadãos e Erasmus+. É também formadora em Relações Interpessoais.
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Um agradecimento especial às professoras do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda pelo seu profissionalismo e por todos os contributos ao
longo do projeto
Eduarda Esperança Professora do ensino secundário, licenciada em Ciências de Secretariado pelo Instituto Superior de Administração e Contabilidade
do Porto (ISCAP) e leciona desde 1984 é membro do pessoal do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, em Guimarães desde 1989. Durante 38
anos de carreira docente lecionou disciplinas na área técnica nos cursos técnicos e profissionais, durante 2 anos, nos cursos tecnológicos, durante 3 anos,
nos cursos profissionais, durante 15 anos e também a disciplina de Introdução às Tecnologias e Informação (ITI), nos cursos de ensino regular, durante
13 anos. Além da componente de ensino, exerceu várias funções e ocupou alguns cargos, nomeadamente, diretora de turma, durante 15 anos; delegada
de grupo, durante 6 anos; diretora de instalações, durante 3 anos; coordenadora dos diretores de turma, durante 2 anos; coordenadora do secretariado dos
exames nacionais, durante 10 anos; diretora adjunta, durante 2 anos; e diretora do curso de Marketing e Comércio, durante 7 anos.
Marisa Alcântara, licenciada em Ensino de Português-Inglês pela Universidade do Minho, ensina desde 1989, sempre em escolas públicas. Desde 1996
que é professora no Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, em Guimarães. Ao longo da sua carreira ensinou sempre inglês, no 3º ciclo (7º, 8º e
9º anos, incluindo cursos de educação e formação e um curso profissional) e no ensino secundário (10º e 11º anos). Nos últimos 8 anos lecionou a
disciplina de inglês no ensino secundário. Também ensinou português no início da sua carreira durante 3 anos. Desempenhou também vários cargos:
como diretora de turma, durante 18 anos; delegada de grupo, durante 3 anos; coordenadora dos diretores de turma, durante 6 anos; conselheira técnicopedagógica do diretor da escola básica pertencente ao grupo onde trabalha atualmente, durante 6 anos e vice-presidente do secretariado dos exames do
ensino básico, durante 4 anos.
Natália Mendes – Professora do quadro do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. Professora de Educação Física durante 25 anos e professora
de Expressões Artísticas e Motoras no Curso Técnico de Geriatria do qual é diretora há 4 anos. Na maioria destes anos de ensino tem sido atribuído o
papel de diretora de turma. Na verdade, é a diretora de turma do 10º ano do Curso Técnico de Geriatria e Design e é responsável pela equipa desportiva
da Mountain Bike School do Agrupamento.

Encontra informações sobre o projeto CLASS online
Website Europeu - https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/
weblog Francês - https://class-erasmus.blogspot.com/

148

