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PREFÁCIO
EQVET-US

–

Garantia

de

Qualidade

Europeia

em

matéria

de

EFP

para novas eco aptidões e Economia Ambientalmente Sustentável - é um KA2 Cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas de projeto de
parceria estratégica para a Educação e Formação Profissional.
A conclusão do relatório de secretariado do EQVET em 2013 refere que pode
haver espaço para melhorias no apoio aos prestadores de EFP ou desenvolver
sistemas de autoavaliação.

Um dos objetivos do projeto eQvet-us é desenvolver um modelo inovador de
avaliação a quatro níveis para eco aptidões progressivas e Avaliação Sustentável
da Formação dos formandos que participam em programas de formação como
uma ferramenta para avaliar e validar o retorno do investimento em programas
de EFP e para implementá-lo nas organizações parceiras.

1. ECO APTIDÕES
1.1.

Eco APTIDÕES EM EFP

Em qualquer campo de atividade, as atividades da organização e as decisões
tomadas no que respeita à escolha e utilização dos recursos, a localização das
atividades da organização, a geração de poluição e resíduos e os impactos das
atividades da organização sobre os habitats naturais, têm invariavelmente um
impacto sobre o meio ambiente.
Isso significa que a formação deve integrar e reforçar como conteúdo o uso
responsável (exploração, utilização) dos recursos, a redução e otimização do
consumo de energia, a redução da poluição do solo, água e ar (no caso de ar
especialmente os gases de efeito estufa), a reciclagem de resíduos, material
utilizado e assim por diante; a separação de resíduos e aterros controlados, o
intercâmbio e aperfeiçoamento de ferramentas, máquinas e tecnologias e
também a

substituição

de

material,

aditivos, etc.

para

obter melhores

parâmetros ambientais, a implantação de energias alternativas, recursos
renováveis, etc.
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Indicadores específicos para apoiar o processo de autoavaliação de atividades
ecológicas em todo o ensino pode ser deduzida a partir do pilar ambiental do
quadro eQvet:
• Plano de impacto ambiental
• Critérios ambientais para selecionar os materiais
• Uso de materiais reciclados
• Reciclagem de lixo
• Processos amigos do ambiente
• Melhoria do consumo ambiental
• Mecanismos para monitorizar o consumo de energia e resíduos
• Medidas ambientais
Em acordo com as definições e explicações relacionadas com o pilar ambiental,
formuladas no âmbito eQvet-us, podemos estruturar as eco competências no
ensino profissional, tal como apresentado na figura 1.

Eco tópico relacionado:
material
energia
processos
desperdício
reciclagem

conteúdo
vocacional
concreto

Atividade profissional:
diminuir
aumentar
alterar ou substituir
evitar

Figura 1: A estrutura para eco aptidões no ensino profissional

Estas são as correlações que encontramos no quadro e permitem combinações
universais relacionadas com as atividades ecológicas em cada formação.
Por exemplo: aprender a diminuir o consumo de energia e papel (material de
escritório) nas atividades administrativas; saber como substituir uma substância
tóxica por outra inofensiva nas atividades laboratoriais ou ainda aprender como
aumentar a parte de material reciclável e evitar o desperdício, e assim por
diante.
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Estas são as eco aptidões da educação e formação profissional que devem ser
integradas no conteúdo profissional, as quais têm de ser aprendidas na
formação. É importante que as eco aptidões sejam uma parte inerente do
currículo e não uma parte acrescentada.
A meta terá de ser a da aprendizagem de uma forma, em que o formando é
capaz de usar as eco aptidões no seu trabalho diário. Isso significa que, não só
deverá aprender, por exemplo, como operar uma máquina, mas também
aprender a operá-la de forma a evitar o desperdício, para diminuir o consumo de
material e assim por diante.
Assim, podemos resumir que:
As Eco aptidões no EFP são aptidões para
atividades em contexto de trabalho em temas
eco relacionados, com base e integradas no
conteúdo profissional concreto.

1.2. ESCALA PARA ECO APTIDÕES
A escala de eco aptidões é um instrumento usado para medir a capacidade do
formando demonstrar uma competência no trabalho. A escala capta uma ampla
gama de níveis de aptidões e organiza-as em seis etapas; a partir de " Nível 1 Introdutório" para " Nível 6 - Especialista".
Os níveis de eco aptidões estão relacionados com competências, como descrito
na Tabela 1, em que se evidencia o foco em cada nível.
Tabela 1 – Escala de Eco Aptidões
Níveis de Aptidões

Descrição


Nível1 –
Introdutório

Nível 2 –
Básico



Tem consciência da área de assunto, mas pode não ter as eco
aptidões genéricas /específicas na área temática da economia
verde de forma a conseguir executá-las num nível pessoal
dentro como organização;
O foco está na aprendizagem.
Tem um conhecimento comum ou uma compreensão
das técnicas básicas e conceitos de eco aptidões para
discutir a terminologia de competências permitindo,
conceitos, princípios e questões relacionadas com essa
5
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competência;
O foco é mover a partir de aprendizagem para a
prática.

Nível 3Novato

 Tem o nível de experiência adquirida, relacionada com a
economia verde, em sala e/ou como formando em
contexto de trabalho, mas precisa de ajuda quando
executar esta aptidão;
 O foco é desenvolver através de experiência no
trabalho.

Nível 4 Intermediário

 É capaz de concluir de forma independente com êxito
as tarefas solicitadas nessa competência e precisa
apenas de vez em quando de ajuda de um especialista;
 O foco é para aplicar e reforçar o conhecimento e a eco
aptidão.

Nível 5 Avançado

 Pode executar as ações associadas com a eco aptidão
sem assistência e pode oferecer a outras pessoas
orientação quando surgirem dúvidas relacionadas com
esta eco especialidade;
 O foco é no nível avançado em questões profissionais.

Nível 6 –
Especialista

 Pode fornecer orientação, solucionar problemas e
responder a perguntas relacionadas com esta área de
especialização e o campo onde a eco especialidade é
utilizada;
 O foco é a estratégica sobre questões profissionais.

A conquista de competências é o resultado da educação e da formação
profissional que pode ser medida com a escala de eco aptidões, tal como
apresentada na figura 2.
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Nível de eco aptidão

Nível 6 –
Especialista

6 – O foco é:
estratégica sobre questões profissionais

Nível 5 –
Advançado

5 - O foco é:
sobre questões profissionais avançadas

Nível 4 –
Intermediário

4 - O foco é:
aplicar e reforçar o conhecimento

Nível 3 Novato

3 - O foco é:
desenvolver através da experiência de trabalho

Conquista de
comptência de
economia
verde

Nível 2
Básico

2 - O foco é:
mover-se da aprendizgem para a prática

Nível 1
Introdutório

1 - O foco é:
na aprendizagem

Duração da formação
Figura 2. Conquista de competência de economia verde

2. EQVET-US METODOLOGIA VERDE PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
2.1. ARENA VERDE DE APRENDIZAGEM
A ação de formação decorrerá na dimensão mental dos formandos onde é
invisível para outros. Isto significa que a formação deve ser avaliada através do
desempenho: o que os formandos podem fazer com a sua formação.
No novo modelo de avaliação eQvet-us os resultados da avaliação de vários
testes e/ou o exame final (avaliação sumativa) numa turma são transformados
num ativo, criativo e colaborativo processo de aprendizagem entre pares através
do uso de feedback imediato.
O sistema é constituído por três peças principais (Fig. 3): a) Interface de
Controlo,

utilizado

pelo

formador;

b)

Interface

de

Avaliação,

usado

pelos formandos ou pessoas que preenchem o questionário; c) O servidor,
controlado pelos administradores do Gmail (um serviço gratuito).
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Interface de
Controlo

Interface de
Avaliação

Formador

Formando

Servidor
Gmail

Figure 3:. Os dois atores no processo de avaliação, conectados via internet
O processo de aprendizagem entre pares é criado pelo emprego de tecnologia
móvel e de avaliação regular do material do curso como resultado da simbiose
entre a formação e avaliação, sendo ambos representados na figura 4 pelo
esquema Taijitu.

Feedback instantâneo
do formando

Formação
ou
modelo de alternância

Arena verde
de
aprendizagem

Contributos
do formador

Aprendizagem
entre pares
Avaliação
formativa
Avaliação
sumativa

Figura 4: Avaliação do trabalho para a criação de uma arena verde de
aprendizagem
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Subordinadamente, ao ser utilizado o feedback instantâneo, é criada uma arena
verde de aprendizagem na qual as contribuições surgem também do formador
após o processo de avaliação.
Desta forma pelo emprego da tecnologia móvel as avaliações formativa e
sumativa podem agora ser feitas dentro ou fora sala, usando computadores,
laptops, tablets ou smart phones. Esta é uma iniciativa verde que elimina
completamente as resmas de papel utilizadas no passado para folhas de
avaliação ou comentário digitais, eliminando também todo o processo de
digitalização e posterior impressão.

2.2. SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA A ARENA VERDE APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem entre pares através do emprego de
tecnologia móvel inclui várias etapas:
● Etapa 1: Criação de uma conta do Gmail pelo formador e o desenvolvimento
de um teste antes do início do curso. O teste pode ser feito com perguntas
respondidas de várias formas: texto, parágrafo de texto, escolha múltipla, caixas
de seleção, escolha a partir de uma lista, escala, grelha, data, hora.
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● Etapa 2: Iniciar uma típica sessão de avaliação consiste em dar/enviar o
endereço do teste para os formandos, a partir do qual eles podem aceder.

O professor / formador pode partilhar o endereço URL com o questionário e os
formandos podem acedê-lo diretamente ou submete-lo via e-mail.
A duração da avaliação pode ser limitada usando o formulário de limitação
temporal.
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● Step 3: Formandos terão de aceder ao endereço de internet fornecido pelo formador,
visualizar o teste e responder. O acesso pode ser feito a partir de computadores na
formação, laptops, tablets ou smart phones. No final do teste submetem-no.

● Etapa 4: A fase de consideração dos resultados é feita após submissão, na
qual os formandos farão um pequeno intervalo.
O formador utiliza esta altura para obter uma visão geral completa dos
resultados apresentados pelos formandos.
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a) Resultado individual de resposta
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b) Resultado de resposta em síntese
As actividades pós-avaliação podem ser feitas pelo formador tão eficazmente
quanto possível devido ao software de interface, o qual é projetado de forma a
garantir isso mesmo. Uma questão com uma elevada proporção de respostas
incorretas de formandos é realçada, de modo a que o formador possa gastar
mais tempo com ela no momento de revisão do teste. O formador usa essas
informações para selecionar as questões problemáticas a fim de preparar a parte
mais importante, do ponto de vista da aprendizagem: as actividades pósavaliação.
● Etapa 5: Na fase pós-avaliação, novas questões são elaboradas, em ligação
com as questões problemáticas da fase de testes. Elas são usadas pelo formador
para fornecer uma verificação ou elaborar um feedback a fim de reforçar a
aprendizagem de novas actividades. Desta forma, o sistema de avaliação é
utilizado para revelar os resultados do teste, promover e reforçar o processo de
aprendizagem entre pares. O formador envolve os formandos num processo
onde eles aprendem a partir das questões problemáticas.
O uso da tecnologia móvel não requer qualquer reconstrução de salas de aula ou
de outras infraestruturas, devido à portabilidade e disponibilidade de ferramentas
móveis (smartphones, tablets e portáteis) entre os alunos / formandos. Devido a
isso, é possível aplicar este método de avaliação em qualquer sala de aula que
esteja conectada à rede WI-FI, reduzindo assim os custos para a realização de
avaliações avançadas e melhoradas, em larga escala e em ambientes com
milhares de estudantes.
Se a informação de um sistema de avaliação para o formador estiver correta,
dependendo dos resultados, o formador pode organizar o seu método de ensino
de muitas maneiras diferentes.
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Com a solução de avaliação eQvet-us a meta é fornecer ao formador o feedback
instantâneo sobre o status da avaliação. O formador analisa as questões
resolvidas de forma correta pelos formandos e quais causaram mais problemas.
O formador pode aplicar os seguintes cenários:
A) Continuar como de costume e apenas dar os resultados;
B) Dar aos formandos um feedback e explicar o que foi mal compreendido;
C) Dar aos formandos uma dica do que poderia ser o problema para esta
questão, mas não a solução real;
D) Dar aos formandos os resultados, "isto é aquilo que respondeu" e
permitir que os formandos tenham a possibilidade de discutir o problema;
E) Ou tentar encontrar outras maneiras.
A principal vantagem de entrar no assunto do teste logo após o teste é que o
problema está recente na mente uma vez que o formando acaba de trabalhar
sobre ele. O formando pode ter gasto tempo em certas partes da avaliação, mas
acabou por não encontrar ou compreender a resposta certa. A ideia aqui é fazer
da avaliação uma arena verde de aprendizagem.
Surgem muitas perguntas metodológicas, tais como: como irão os formadores
utilizar o sistema; como irão os formandos responder por via eletrónica; de que
forma é que o feedback imediato vai alterar a vista sobre a avaliação; a
frequência e

a dimensão

das

avaliações; o

maior foco

na cultura de

aprendizagem do que na avaliação; a relevância da avaliação durante um curso
em comparação com o resultado do exame final; a categoria de formandos que
beneficiam da mudança na avaliação, etc...
A questão chave desta abordagem é fornecer um conjunto de ferramentas nas
quais o formador se sinta à vontade em usar e aplicar em diferentes caminhos
educativos na sua atividade formativa.

3. 4 NÍVEIS DE AVALIAÇÃO DE KIRKPATRICK

Kirkpatrick descreveu quatro níveis de avaliação no qual a complexidade
da mudança comportamental aumenta em proporção às estratégias de avaliação
em cada nível. De acordo com a metodologia de Kirkpatrick, o uso inovador de
tecnologia móvel trazido pelo eQvet-us da UPM, bem como a parceria, são
avaliados em níveis de (Figura 5):
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(4) Avaliação de
resultados
(3) Avaliação
de comportamento
(2) Avaliação da aprendizagem
(1) Avaliação da reacção

Figura 5. Hierarquia de Kirkpatrick ’s de níveis de avaliação

(1) Avaliação da reação: medir como formando pensou e sentiu sobre a
experiência de formação e de aprendizagem durante o curso de formação ou
usando o modelo de alternância;

(2) Avaliação da aprendizagem: medir o aumento do conhecimento ou da
capacidade antes e durante o curso, a fim de providenciar ações corretivas no
final do curso;

(3) Avaliação do comportamento: medir o grau de aprendizagem aplicado no
trabalho (aplicação do conhecimento);

(4) Resultados da avaliação: investigar os efeitos sobre o ambiente ou
resultantes do desempenho do formando e tentar avaliar e validar o retorno
do investimento em programas de EFP aplicando o modelo de avaliação de
Kirkpatrick.
A avaliação da formação EQvet-us é utilizada para medir as informações sobre os
formandos e curso em vários momentos, como ilustrado na figura 6.
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2- Avaliação da aprendizagem

3-Avaliação do
comportamento

1-Avaliação da reação

Curso de formação
ou
Modelo de alternância

Avaliação

Formando no
contexto de
trabalho

4-Avaliação dos
resultados

Gestão

Figura 6: O processo de avaliação da formação
A reação é medida a partir do momento em que o curso começa e estes dados
serão compilados com feedback imediato a partir dos testes partilhados até ao
final do curso, coletando informações dos formandos, sobre o que sentiram, o
conteúdo do curso, capacidades do formador, materiais, infraestruturas, etc.
(consultar apêndice - Questionário 1 - Avaliação de reação);
A aprendizagem é medida após o início do curso usando avaliações intermédias e
finais e exames (ver Apêndice - Questionário 2 - avaliação da aprendizagem).
Avaliação do comportamento é executada 2-3 meses após o encerramento do
curso com informações dos formandos graduados e do empregador. O objetivo
é explorar a utilidade do curso para os formandos e empresas (ver Apêndice Questionário 3 - Avaliação do comportamento).
O resultado da avaliação é realizado de 4 a 6 meses após o curso é concluído
com informações também de formandos graduados e principalmente do
empregador a fim de explorar o retorno do investimento do curso (ver Apêndice
- Questionário 3 - Resultado da avaliação).
Os dados

coletados

antes

e

após

o

curso

são depois

fundidos

numa

aprendizagem interativa e com actividades de avaliação. A abordagem de
aprendizagem permanece objetiva, os cursos de formação intensivos e os
métodos pedagógicos aplicados no ambiente do curso.
A complexidade da avaliação aumenta à media que a avaliação de intervenção se
eleva na hierarquia, como demonstrado na figura 7. No primeiro de dois níveis
de avaliação o formando é dominante no EEE, enquanto na última dois níveis de
avaliação o empregador é dominante no EEE.
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Avaliação de:
nível
(4)- Resultados

(4)

Avaliação do Empregador

(3) Comportamento
(2)-Aprendizagem
(1)-Reação

(1)

Complexidade da avaliação

Fonte de avaliação de
reacção e resultados

Figura 7: Complexidade da hierarquia de avaliação
Durante a fase de conceção e de desenvolvimento, o formador deverá pensar
sobre a avaliação pós-formação dos formandos e na avaliação próprios materiais
de formação:



Determinar se é apropriado providenciar um pré-teste que permitiria o
formando para evoluir na formação se passar nesse pré-teste e, caso
afirmativo, desenvolver esse pré-teste;



Determinar como os formandos irão ser avaliados no pós-formação;



Determinar aquilo que o formando deve fazer para concluir com êxito a
avaliação;



Criar procedimentos para ajudar ou voltar a formar os trabalhadores que
não concluam com êxito a avaliação.

A atenção do formador é voltada para a natureza da avaliação efetiva.
Em primeiro lugar, a avaliação do formando deve ser baseada na capacidade do
formando para satisfazer os objetivos da aprendizagem para a formação.
Além disso, a avaliação deve ser "confiável" e constituir uma "mensuração
válida":
Confiável: dá resultados consistentes ao longo do tempo,
Mensuração válida: reflete o conhecimento,
especificadas no objetivo de aprendizagem.

aptidões

ou

atitudes
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Em seguida, avaliações devem cumprir todas as regulamentações aplicáveis,
como por exemplo, o nível mínimo aceitável de formação, onde os formandos
podem satisfazer os requisitos mínimos, ou exceder o nível mínimo aceitável de
formação.
Depois disto, a avaliação deve incluir uma ou todas as seguintes abordagens:
Reação do formando: inquéritos ou outros métodos para obter o feedback
dos formandos sobre a formação, incluindo o quão bem aprenderam, quão bem
os materiais de formação foram projetados e quão boa foi a performance do
formador.
Conhecimento, aptidão, capacidade de avaliação/teste: pode ser incluído
um teste escrito, exame oral, uma demonstração de um trabalho em contexto
real ou simulado, a conclusão de um projeto, ou outras formas de avaliação. O
teste deve alinhar-se com o objetivo da aprendizagem e o tipo de teste será
influenciado pelo objetivo de aprendizagem. O pré-teste e o pós-teste podem ser
usados como uma forma de determinar o quanto os formandos terão aprendido.
Tecnologia, incluindo online ou avaliações informatizadas, podem ser usadas.
Desempenho da tarefa de observação: Observar o comportamento real do
colaborador no local de trabalho e verificar se está a aplicar corretamente o
conhecimento, aptidões, competências ou atitudes transmitidas na formação.
Isso pode incluir uma comparação das observações feitas antes e após a
formação e pode incluir observações de clientes ou colegas.
Efeito da formação na organização como um todo: Analisando dados para
determinar o efeito da formação sobre os principais indicadores de desempenho
tais como a redução de incidentes no ambiente de trabalho, aumento
das conformidades regulamentares; maiores receitas e retorno do investimento.

4. MODELO DE AVALIAÇÃO EQVET-US
O modelo de avaliação eQvet-us – é utilizado para estabelecer:


Objetivos (Tabela 3 - coluna esquerda; Figura 7 - O círculo interior) e



Nível de avaliação (Tabela 3 - coluna direita; Figura 7 - O círculo exterior).

Tabela 3: As fases do modelo de avaliação
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Fase do

Fase do

Objetivo

objetivo

O

que

deve compreender

o

formando a fim de aprender
e realizar?

Reação:

Estão

formandos

os

motivados

Conhecimento:

que

conhecimentos,

aptidões

recursos

precisam

formandos

de

Planear

para aprender?
Aprendizagem:

Verificar

nível de
avaliação

Motivação:
Atuar

Nível de avaliação

Os

novas formandos
e desenvolveram

as

os aptidões necessárias e

ter

para utilizaram

realizar?

que

os

Fazer

recursos

lhes

foram

facultados?
Desempenho: O que deve o Comportamento:
formando

Fazer

ser

capaz

Os

de formandos transferiram

executar a fim de alcançar o as competências para o
objetivo organizacional?

contexto de trabalho?

Resultado: Qual é o objetivo Resultado:
Planear

da

organização

melhorar o negócio?

Verificar

O

impacto

para organizacional desejado

Atuar

foi sentido?

Além disso, trata-se de uma ajuda a uma eventual resolução de problemas. Por
exemplo, se tiver consciência que os formandos adquiriam competências, mas
não as utilizam no ambiente de trabalho, então as duas mais prováveis áreas
problemáticas tornam-se evidentes na própria célula (neste exemplo na Figura 8)
ou a célula em relacionada com ela (Comportamento):
o

Existe

um

processo

no

ambiente

de

trabalho

que

restringe

os

colaboradores de utilizarem as novas competências, ou
o

A premissa inicial que as novas competências poderiam trazer mudança é
errada.

O diagrama na Figura 9 mostra o ambiente de avaliação e a inclusão dos
processos de avaliação a fim de serem aplicados em conjunto.
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Eco aptidões de realização e formação
sustentáveis
Uma abordagem de melhoria contínua

Avaliação

Resultado

Reação

Atuar

Planear

Planear
Motivação

Resultado

Atuar

Eco aptidões em
escala e avaliação da
formação sustentável
Desempenho
Fazer

Fazer

Objetivo

Comportamento

Verificar

Conhecimento

Verificar

Aprendizagem

Nível de Avaliação

Figura 8: Modelo de Avaliação

Como o diagrama acima mostra os resultados da avaliação são do maior
interesse para os líderes organizacionais, enquanto as outras três avaliações
(Comportamento, Aprendizagem e Reação) são essenciais para os conceptores
de formação, para planeamento e avaliação do processo de avaliação;
evidentemente a avaliação dos resultados é também importante para eles uma
vez que lhes dá uma meta para melhorar os negócios.
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Organização  Resultados

Ambiente de trabalho  Comportamento
Ambiente de Aprendizagem  Aprendizagem
Formandos



Reação

Figure 9: Ambiente de Trabalho e de Aprendizagem

5. SUMÁRIO
● Metodologia para avaliação de reação (ver tabela 3 linha 1):
1)- Estabelecer a motivação dos formandos: O que devem considerar os
formandos a fim de aprender e realizar?
2)-Elaborar um questionário para avaliação de reação: estão os formandos
motivados

para

aprender? (veja

o exemplo

no

Apêndice

-

Questionário 1 - Avaliação de reação);
3)- Distribuir questionário para os participantes na formação de acordo com
o software da solução descrita no ponto 4.2;
4)-Processar as informações do questionário.

● Metodologia para a avaliação da aprendizagem (ver tabela 3 linha 2):
1)- Estabelecer conhecimentos necessários a partir de formandos: que
novos

conhecimentos,

competências

e

recursos

precisam

os

formandos de realizar?
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2)-Elaborar um questionário para avaliação da aprendizagem: os formandos
aprendem as competências necessárias e utilizam os recursos que
lhes foram dados? (veja o exemplo no Apêndice - Questionário 2 Avaliação da Aprendizagem);
3)-Distribuir questionário para os participantes na formação de acordo com
o software da solução descrita no ponto 4.2;
4)-Processar as informações do questionário.

● Metodologia para avaliação do comportamento (ver tabela 3 linha 3):
1- Estabelecer parâmetros de desempenho dos formandos: O que deve o
formando ser capaz de executar a fim de alcançar o objetivo
organizacional?
2)-Elaborar

um

formandos

questionário para
transferiram

as

avaliação

de

competências

comportamento:
para

o

contexto

os
de

trabalho? (veja o exemplo no Apêndice - Questionário 3 - Avaliação
de Reação);
3)-Distribuir o questionário para os participantes na formação de acordo
com o software da solução descrita no ponto 4.2;
4)-Processar as informações do questionário.

● Metodologia para avaliação dos resultados (ver tabela 3 linha 4):
1)- Estabelecer os parâmetros dos resultados a partir dos formandos: Qual
é o objetivo da organização para melhorar o negócio?
2)-Elaborar um questionário para avaliação do resultado: o impacto
organizacional desejado foi sentido? (veja o exemplo no Apêndice Questionário 4 - Avaliação de Reação);
3)-Distribuir questionário para os participantes na formação de acordo com
o software da solução descrita no ponto 4.2;
4)-Processar as informações do questionário.
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6. APÊNDICE


Questionário 1 - Avaliação da Reação



Questionário 2 - Avaliação da Aprendizagem



Questionário 3 - Avaliação do Comportamento



Questionário 4 - Avaliação de Resultados
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QUESTIONÁRIO 1: AVALIAÇÃO DA REAÇÃO

Nome: ……………………………………………….…

Sexo: masculino □ Feminino □

1. Experiência anterior em gestão ambiental
Muito
Alta

Alta

Intermédia

Baixa

Muito
baixa

Intermédia

Baixa

Muito
baixa

Baixa

Muito
baixa

A minha instrução teórica em gestão
ambiental
Tenho exercido gestão ambiental de
forma:
2. Cursos
Muito
Alta
Alta
A clareza dos materiais / a apresentação
de Power Point foi:
O material do curso e a apresentação
fornecida seguiram os objetivos do
curso de forma:
A classificação geral do material do
curso fornecido durante a formação é:
3. Benefício pessoal do curso
Muito
Alta

Alta

Intermédia

A compreensão dos assuntos do curso
foi:
Para meus requisitos, o conteúdo do
curso foi:
O meu conhecimento após reflexão dos
assuntos e depois do curso é:
Classificação geral do curso é:
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4. Formador / Professor
Muito
Alto

Alto

Intermédio

Baixo

Muito
baixo

O nível de conhecimento dos temas da
formação:
Exemplos práticos oferecidos durante a
formação
Aptidões de apresentação, clareza de
expressão e intervenção
O método pedagógico, relação instrutiva
com os participantes, discussões
Abertura às sugestões dos participantes
Capacidade
de
responder
adequadamente às perguntas

5. Outras observações
As suas opiniões e sugestões indicadas abaixo ajudarão a melhorar futuras ações
de formação. Dê-nos, por favor, a sua completa e honesta opinião, nas
seguintes
questões:
Que palestra/módulo/unidade/informações considerou mais útil para o seu
trabalho e porquê?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Que palestra/módulo/unidade/informações considerou menos útil para o seu
trabalho e porquê?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Que tipo de questões perdeu na formação e que têm alta importância para si no
seu trabalho e porquê?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
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QUESTIONÁRIO 2: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Nome: ……………………………………………….……

Sexo: masculino □ Feminino □

Exame do curso de Auditor ambiental
1. A Grelha de avaliação de aspetos ambientais significativos inclui:
A. Conformidade com os regulamentos legais
B. A aplicação do plano de emergência
C. Sensibilidade Ambiental e outras partes interessadas
D. Grau de Risco de impacto
2. O aspeto ambiental é:
A. Uma componente das actividades da organização que pode interagir
com o ambiente
B. Qualquer alteração do ambiente
3. Questões ambientais com impacto significativo estão incluídos na lista de
questões ambientais identificadas?
4. Norma jurídica sobre a gestão de resíduos é:
A. HG 856/2002
B. HG 1167/2001
5. Os objetivos ambientais deveriam ser:
A. Mensuráveis
B. Incluir um compromisso para a prevenção da poluição
C. São independentes da política ambiental
6. A comunicação externa dos aspetos ambientais da organização:
A. É obrigatória
B. Cabe à organização
7. O controlo operacional refere-se a:
A. Operações / processos que estão associados com os aspetos ambientais
significativos
B. Procedimentos de controlo de situações urgentes
8. O plano de emergência contém:
A. A descrição da situação de urgência
B. A intervenção da equipa
C. O modo de ação
D. As medidas após o fim da situação de emergência
9.A avaliação da conformidade consiste em:
A. Avaliação periódica da conformidade com os requisitos legais aplicáveis
B. Avaliação periódica da observância de outros requisitos que a
organização subscreva
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10. A Auditoria Interna de EMS tem como alvo:
A. Determinar se o EMS está em conformidade com os regulamentos para
a gestão ambiental
B. Fornecer à administração informações sobre os resultados da auditoria
C. A determinação de não-conformidades
11. A norma em vigor para as auditorias ambientais é:
A. ISO 10011
B. ISO 19011
C. ISO 14001
12.Os conhecimentos e aptidões específicas para as auditorias EMS ISO 19011
referem-se a:
A. Técnicas e métodos ambientais
B. Ciências e Tecnologias ambientais
C. Aspetos técnicos e ambientais relacionados à operação
D. A organização e os processos de gestão
13. De acordo com a ISO 19011 a competência do auditor inclui:
A. Conhecimento e traços genéricos
B. Conhecimento de domínio ambiental e atributos específicos
C. Sistemas de gestão de conhecimento
D. Competências pessoais
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QUESTIONÁRIO 3 – AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO

Nome: ……………………………………………….

Sexo: masculino □ Feminino □

3a) Avaliação do formando
Eu trabalho em segurança ambiental na posição de:
A) Profissional Ambiental
B) Auditor Ambiental
C) Gestor Ambiental
D) Não trabalho em segurança ambiental

Muito
Alta
Alta

Intermédia

Baixa

Muito
baixa

O curso ajudou-me a entender as
questões ambientais relacionadas com o
local de trabalho de forma:
Após o curso identifiquei os requisitos da
norma ISO 14001 no sistema de gestão
ambiental da organização e a sua
aplicação na organização de forma:
Após o curso identifiquei os requisitos da
norma ISO 19001 para a auditoria do
sistema de gestão ambiental e a
aplicação na organização de forma:
Durante
a
auditoria
interna
da
empresa/contexto
de
trabalho
compreendi
melhor
as
questões
ambientais e senti-me mais confortável
nas discussões de forma:
Durante a auditoria de certificação/
vigilância
da
empresa/contexto
de
trabalho compreendi melhor as questões
ambientais e se sentir mais confortáveis
nas discussões de forma:
Desenvolvi as minhas aptidões
garantia ambiental de forma:

de
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3b) Avaliação da entidade patronal
Muito
Alta

Alta

Intermédia

Baixa

Muito
baixa

O colaborador deve ser capaz de
selecionar
o tipo
de
tarefa
e
responsabilidade que terá no trabalho de
forma:
O colaborador é capaz de selecionar as
actividades a fim de executar uma tarefa
relacionada com fatores ambientais de
forma:
O colaborador deve ser capaz de
selecionar
os
melhores
métodos,
ferramentas que gostaria de usar no
trabalho de forma:
O colaborador nomeia uma tarefa que
gosta num determinado tipo de trabalho
de forma:
O colaborador é capaz de planear o seu
próprio trabalho de forma:
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QUESTIONÁRIO 4 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Nome: ……………………………………………….…

Sexo: masculino □ Feminino □

4a) Avaliação do formando
Eu trabalho na segurança ambiental na posição de:
A) Profissional ambiental
B) Auditor ambiental;
C) Gestor ambiental;
D) Não trabalho na segurança ambiental

Muito
Alta

Alta

Intermédia

Baixa

Muito
Baixa

Concluído o curso encontrei um novo
trabalho
no
perfil/relacionado
ao
perfil de forma:
Concluído o curso fui promovido na
empresa/a atitude do gestor alterou-se
de forma:
Os meus resultados no trabalho são
melhores/ posso executar tarefas
ambientais de modo mais fácil de
forma:
Existem quaisquer mudanças na relação com o empregador? Como?
(pergunta aberta)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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4b) Avaliação da entidade patronal
Muito
Alta

Alta

Intermédia

Baixa

Muito
baixa

Os colaboradores estão a cumprir uma
obrigação legal para a empresa
O número de não conformidades
diminuiu na área de intervenção do
colaborador
O ambiente do produto/serviço é
melhor na área de intervenção do
colaborador
As actividades relacionadas
ambiente são mais eficientes

com

o

Existem quaisquer mudanças na relação com os colaboradores? Como?
(pergunta aberta)
................................................................................................................
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