RELATÓRIO FINAL SOBRE O
QUESTIONÁRIO AOS
PARTICIPANTES
O EQUALvet é um Programa de Formação Profissional para pessoas
com deficiência intelectual em três áreas:
Ajudante de Cozinha, Assistente de Jardinagem e Auxiliar de Limpeza
604569-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
KA3 – Support for Policy Reform – Social inclusion and common values:
The contribution in the field of Education, Training and Youth
2019-2020

O “Relatório Final sobre o Questionário aos Participantes” resulta da cooperação entre o
consórcio do Projeto EQUALvet Erasmus+.

AUTORES:
Maria Pallisera, professora no Departamento de Pedagogia, Universidade de Girona
Montserrat Vilà, professora associada no Departamento de Pedagogia, Universidade de Girona
Judit Fullana, professora associada no Departamento de Pedagogia, Universidade de Girona

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do conteúdo,
que reflete apenas as opiniões dos autores, pelo que a Comissão Europeia não pode ser
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações aqui contidas.

1

Conteúdo
1.

CONSÓRCIO ................................................................................................................................. 3

2.

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 4

3.

Questionário para os participantes: Objetivos, instrumento e método................................ 5

3.1.

Objetivos ...................................................................................................................................... 5

3.2.

Instrumento ................................................................................................................................. 5

3.3.

Participantes ................................................................................................................................ 6

3.4.

Método ........................................................................................................................................ 7

4.

RESULTADOS ............................................................................................................................... 9

4.1.

Secção 1: Dados Pessoais ............................................................................................................. 9

4.2.

Secção 2: Experiência Profissional e de Formação .................................................................... 10

4.2.1. Experiência de formação antes do EFP ...................................................................................... 10
4.2.2. Experiência Profissional antes do EFP........................................................................................ 21
4.3.

Secção 3. Formação e Trabalho: Situação Atual ........................................................................ 24

4.4.

Secção 4: Satisfação com a formação ........................................................................................ 27

4.4.1. Experiência Profissional antes do EFP........................................................................................ 27
4.4.2. Experiência Profissional antes do EFP........................................................................................ 29
4.4.3. Estágio (prática em ambiente de emprego) .............................................................................. 33
4.4.4. Formadores ................................................................................................................................ 37
4.4.5. Orientação Personalizada .......................................................................................................... 39
4.4.6. Conteúdos .................................................................................................................................. 44
4.4.7. Sistema de avaliação .................................................................................................................. 45
4.5.

Secção 5. Adequação da Formação ao Emprego ....................................................................... 49

4.6.

Para Finalizar .............................................................................................................................. 50

5.

LINHAS ORIENTADORAS PARA O PLANEAMENTO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO .......... 52

6.

DICAS PARA FORMAÇÃO ............................................................................................................ 59

Apêndice 1: Questionário ...................................................................................................................... 65
Apêndice 2: Formulário de Consentimento ........................................................................................... 85

1. CONSÓRCIO
O consórcio é constituído pelos seguintes parceiros:

Organização

Sítio / Email

Margarita VTC
(Greece)

www.eeamargarita.gr
research.development@eeamargarita.gr

Fundació Ramon
Noguera

https://grupfrn.cat/en
comunicacio@grupfrn.cat

ARCIL - Associação
para a Recuperação
de Cidadãos
Inadaptados da
Lousã

arcil.org.pt/
arcil@arcil.org

Group of Research on
Diversity – University
of Girona

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
judit.fullana@udg.edu

Tüv Hellas (Tüv Nord)

www.tuv-nord.com/gr/el/home/
vvoudouris@tuv-nord.com

EASPD

www.easpd.eu/
zoe.lardou@easpd.eu
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2. INTRODUÇÃO
Este relatório recolhe os resultados de um questionário aplicado aos utilizadores dos centros EFP (VET)
que participaram na formação profissional nas áreas da limpeza, cozinha e jardinagem, formação essa
dirigida a pessoas com deficiências intelectuais. Este relatório faz parte do Projeto EQUALvet, no qual
as seguintes organizações e instituições participam como parceiros: MARGARITA Centro de Formação
Profissional (Grécia), Primavera 85 Cooperativa Sociale (Itália), Grup Fundació Ramon Noguera
(Espanha), TÜV HELLAS (Grécia), EASPD (Bélgica) e a Universidade de Girona (Espanha). (Para mais
informações sobre os parceiros siga esta ligação: https://www.equalvet.eu/).
O relatório está estruturado em três secções. A primeira, intitulada de Questionário para participantes
do serviço: objetivos, instrumento e método, descreve o objetivo do estudo, o questionário utilizado e
o procedimento seguido para a recolha de dados. A segunda secção, intitulada de Resultados,
apresenta os resultados da análise dos dados obtidos, estruturados nas mesmas secções que o
questionário: dados pessoais, experiência profissional e de formação, situação atual de trabalho e de
formação, grau de satisfação com as ações de formação, adequação da formação ao emprego, e uma
pequena secção final com as sugestões feitas pelos participantes aos formadores e gestores. A terceira
secção, intitulada de Dicas para a preparação de um programa de formação, inclui orientações e
propostas decorrentes da análise dos dados recolhidos, a serem consideradas na organização de
formação nas áreas de limpeza, cozinha e jardinagem, no contexto da formação e educação
profissional. Estão também incluídos dois anexos: um com o modelo de questionário utilizado e outro
com o modelo de formulário de consentimento informado assinado pelos participantes.
Gostaríamos de fazer um agradecimento especial a cada um dos 69 participantes dos centros EFP
MARGARITA, Primavera 85 e Mas Xirgu Fundació (Grup Fundació Ramon Noguera), por nos terem dado
o seu consentimento e por terem respondido ao questionário, e a todas as pessoas desses centros que
prestaram apoio e ajuda aos participantes para a realização desse estudo.
Este relatório é um esboço traçado pela Universidade de Girona e submetido para consideração dos
parceiros do projeto.
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3. Questionário para os participantes: Objetivos,
instrumento e método
3.1. Objetivos
Este questionário visa recolher informação sobre a satisfação dos formandos com deficiências
intelectuais quanto à formação profissional não formal e informal (EPF) que receberam, e quanto às
suas necessidades e expectativas face à formação profissional nas áreas da limpeza, cozinha e
jardinagem. Esta informação irá ajudar os formadores a identificar os fatores que possam contribuir
para uma melhor satisfação dos formandos, assim como para o desenvolvimento de uma
metodologia de ensino centrada na melhoria das competências e capacidades das pessoas com
deficiências intelectuais, nas áreas da limpeza, cozinha e jardinagem.

3.2. Instrumento
O questionário está estruturado em 5 secções. O Quadro 1 descreve de forma sucinta o conteúdo
de cada secção. O questionário completo está incluído no Apêndice 1. O questionário foi elaborado
utilizando a ferramenta Formulários Google, com o objetivo de facilitar a recolha de dados.
Quadro 1. Descrição das secções do questionário

Secção

Conteúdo

1. Dados Pessoais

Informação sobre a idade, sexo, Centro FP com o qual o
participante tem ligação, cidade e país de residência.
Esta secção visa recolher informação sobre:
⎯ Formação previamente recebida pelos
participantes antes de iniciarem a formação no
serviço EFP atual, identificando o nível mais elevado
de formação concluída e certificada.
⎯ Formação nos programas EFP: áreas nas quais
o formando tenha recebido formação e as
características gerais dos programas em que
participou.
⎯ Experiência profissional anterior ao EFP,
compreendendo estágios nas áreas de limpeza,
cozinha e jardinagem.
Esta secção visa recolher informação sobre a situação atual do
participante, no que concerne à formação e/ou situação
profissional, desta forma identificando as áreas de formação e
de trabalho.
Esta secção destina-se à recolha de informação sobre o grau
de satisfação com a formação obtida nas áreas de limpeza,
cozinha e jardinagem. As questões estavam relacionadas com

2. Formação e
experiência
profissional

3. Formação e
situação
profissional atual
4. Grau de
satisfação com a
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formação

5. Adequação da
Formação ao
emprego

a satisfação com:
⎯ A metodologia de ensino e aprendizagem
⎯ Os materiais e ferramentas de apoio
⎯ O estágio
⎯ Os formadores
⎯ A orientação personalizada
⎯ Os conteúdos
⎯ O sistema de avaliação
Esta secção tem como objetivo recolher informação sobre a
opinião dos participantes dos serviços em relação à
adequação da formação obtida ao emprego, nas áreas de
limpeza, cozinha e jardinagem.

Cada secção continha um conjunto de perguntas de escolha múltipla com as opções de resposta
Sim/Não. As secções 4 e 5 contêm as declarações em forma de resposta do participante, onde
este/esta avaliou o seu grau de concordância com uma escala reduzida de três graus, representada
por ícones faciais.

3.3. Participantes
Foi pedido a cada serviço EFP que aplicasse o questionário a pessoas com deficiências intelectuais
que tivessem alguma experiência prévia em formação profissional nas áreas da limpeza, cozinha e
jardinagem. Poderiam ou não estar na altura a trabalhar numa das áreas, mas o requisito era que
tivessem obtido formação profissional prévia em pelo menos uma das três áreas.
Solicitou-se que cada serviço EFP recolhesse um determinado número de questionários, de forma
que, globalmente, pudéssemos alcançar um equilíbrio entre as três áreas. O Quadro 2 apresenta o
número de questionários propostos e os efetivamente recolhidos para cada área de trabalho. A
proposta consistia na recolha de cerca de 80-85 questionários no total. Os centros EFP
consideraram que seria difícil encontrar-se participantes que tivessem experiência prévia de
formação na área de limpeza, pelo que essa foi a área em que foram aplicados menos
questionários.
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Quadro 2. Número de questionários previstos e os efetivamente recolhidos (P = Previstos; R =Recolhidos)

Por fim, o estudo alcançou 85.18% dos questionários previstos.

3.4. Método
As diretrizes foram escritas e enviadas para cada parceiro EFP. Estas diretrizes incluíam informação
sobre:
⎯ Apoio na resposta ao questionário: As pessoas com deficiências intelectuais poderão
necessitar de apoio para responder ao questionário. Recomendou-se que, se possível, a
pessoa de apoio não fosse o formador ou alguém diretamente envolvido nos cursos de
formação em que a pessoa tivesse participado ou que estivesse envolvida no momento. No
caso de não ser possível seguir esta orientação, pediu-se às pessoas que davam apoio que se
certificassem de que o participante se sentia completamente livre para responder aquilo
que pensava. Teriam que assegurar que cada resposta dada correspondia ao que o
participante pretendia dizer.
⎯ Preencher o questionário: De forma a facilitar o preenchimento do questionário, e em
diferentes momentos, solicitou-se primeiro o preenchimento do questionário em papel,
sendo a informação posteriormente inserida no Formulários Google, através da ligação
https://forms.gle/LLNARnDuAVLWnV3e6. As respostas às perguntas abertas foram
traduzidas para inglês.
⎯ Direitos dos participantes: Os participantes tiveram o direito de não querer responder a
determinadas perguntas. Nesse caso, aconselhou-se que saltassem essa pergunta e
passassem à seguinte.
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Cada um dos participantes assinou um formulário de consentimento antes de responder ao
questionário (Apêndice 2). O formulário de consentimento foi disponibilizado num formato de Fácil
Leitura, onde constavam informações sobre o projeto EQUALvet, o objetivo da pesquisa e a razão
pela qual a sua participação foi solicitada. O grupo de investigação assumiu o compromisso de
confidencialidade e privacidade da informação.
Os centros EFP MARGARITA, Primavera 85 e Fundació Mas Xirgu VET contactaram potenciais
participantes, e todos os que concordaram participar na resposta ao questionário assinaram um
formulário de consentimento. Um profissional esteve presente para ajudar a pessoa com deficiência
intelectual a responder ao questionário e foi tirando notas sobre as respostas às questões abertas.
Uma vez recolhida toda a informação, o profissional introduziu as respostas na ferramenta
Formulário Google.
A informação foi recolhida entre 21 de maio e 9 de julho de 2019.
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4. RESULTADOS
4.1. Secção 1: Dados Pessoais
De todos os participantes, quarenta e nove eram homens (71%) e 20 eram mulheres (29%). A idade
dos participantes era compreendida entre os 17 e os 57 anos de idade, com uma média de idades de
31.9. A maioria dos entrevistados tinha entre 21 e 40 anos de idade (69.1%) (Quadro 3). Como se
pode verificar na secção dos participantes (Quadro 1), o centro EFP MARGARITA (Grécia) recolheu
informação de 40.6% dos participantes, o Primavera 85 (Itália) recolheu informação de 24.6% dos
participantes e o Fundació Mas Xirgu (Espanha) de 34.8%. Relativamente às áreas de formação,
20.3% dos participantes respondeu com referência à área de limpeza, 34.8% respondeu em
referência à área de cozinha e 44.9% respondeu em referência à formação em jardinagem (Quadro
1).
Quadro 3. Idade
Idade
<20 anos de idade
21 aos 30
31 aos 40
41 aos 50
> 50
Total
Não responde

Contagem

Percentagem

7
30
17
10
4
68
1

10.1
43.5
24.6
14.5
5.8
98.6
1.4

A maioria das pessoas vivia na mesma cidade ou vila onde se situam os centros EFP, como
apresentado no Quadro 4. Os participantes que estão ligados ao centro EFP Fundació Mas Xirgu
provêm de diferentes cidades perto de Girona, a capital de província.

Quadro 4. Cidade/Vila de Residência
País

Cidade/vila

Grécia

Atenas
Nea Penteli
Vicenza
Girona
Outras vilas perto de Girona
Total
Sistema

Itália
Espanha
Não responde

Contagem

Percentagem

22
6
15
12
11
3
69

31.9
8.7
21.7
17.4
15.6
4.3
100
9

4.2. Secção 2: Experiência Profissional e de Formação
Esta secção sumariza a informação relacionada com a experiência profissional e de formação dos
participantes antes de iniciarem a sua formação atual no centro EFP.

4.2.1. Experiência de formação antes do EFP
33 participantes declararam terem concluído o Ensino Primário como o nível educacional mais
elevado, e 31 receberam a certificação do Ensino Primário. Dos 25 que declararam terem concluído
o Ensino Secundário, 21 obtiveram a certificação correspondente e 10 declararam terem obtido o
certificado do Ensino Pós-Secundário. Desta forma, a maioria das pessoas obteve a certificação dos
estudos que concluiu (Quadro 5).
Por países (Quadro 6), a percentagem de pessoas que concluíram o ensino secundário obrigatório
ou o pós-secundário é relativamente mais elevada na Itália do que nos outros dois países.

Quadro 5. Nível mais Elevado de Estudos Concluídos e Certificados
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Quadro 6. Nível mais Elevado de Estudos Concluídos por País

Grécia
Itália
Espanha
Total

Contagem
% na Grécia
Contagem
% em Itália
Contagem
% em Espanha
Contagem
% estudos
concluídos

Ensino
Primário
16
57.1%
3
17.6%
14
60.9%
33
48.5%

Ensino
Secundário
Obrigatório
8
28.6%
9
52.9%
8
34.8%
25
36.8%

Ensino PósSecundário
4
14.3%
5
29.4%
1
4.3%
10
14.7%

Total
28
100%
17
100%
23
100%
68
100%

As pessoas que concluíram o Ensino Pós-Secundário mencionaram os seguintes tópicos dos estudos
concluídos. Apesar de o “ensino pós-secundário” se referir ao ensino secundário formal não
obrigatório, era um pouco difícil para os participantes fazerem a distinção entre educação/formação
não formal e educação formal, pelo que responderam tendo em conta toda a formação seguida
após a conclusão do ensino secundário obrigatório. As respostas foram as seguintes:
Educação Formal:
⎯ Informática, educação doméstica (Grécia)
⎯ Ciclo de formação do ensino superior em educação infantil (Espanha)
⎯ Formação Profissional Inicial (Espanha)
⎯ Escola Secundária Artística (Itália)
⎯ Instituto Técnico Comercial (Itália)
⎯ Instituto Italiano de Tecnologia (Itália)
⎯ Instituto Profissional, vertente Social (Itália)
Educação não formal:
⎯ Serviço de Emprego (OAED) – Técnico de Redes (Grécia)
⎯ Instituto Agrícola (Itália)
⎯ Curso de Empilhadores e curso de cozinha (Espanha)

Das 69 pessoas entrevistadas, 48.4% relataram terem recebido formação em cozinha, 51.6% em
jardinagem, 12.5% em limpeza e 32.8% noutras áreas. Isto significa que a maioria das pessoas
recebeu formação em mais do que uma área. 16% (11 pessoas) receberam formação tanto em
11

cozinha como em jardinagem, uma pessoa em cozinha e limpeza e outra em jardinagem e limpeza.
As pessoas que referiram terem recebido formação noutras áreas (20 pessoas) mencionaram a
seguinte formação (o número de participantes está especificado em parênteses):
⎯ Técnico eletricista (1)
⎯ Hotelaria (1)
⎯ Riscos Profissionais (1)
⎯ Assistente Administrativo (1)
⎯ Serviço de Apoio ao Cliente (2)
⎯ Lavagem de automóveis (1)
⎯ Ensino de Informática (2)
⎯ Oficina de Montagem (3)
⎯ Oficina de montagem e oficina de ourives (1)
⎯ Oficina de montagem, oficina de ourives e oficina de reciclagem de papel (1)
⎯ Oficina de montagem e joalharia (4)
⎯ Oficina de montagem, oficina de ourives e oficina de reciclagem de papel (1)
⎯ Oficina de montagem, oficina de reciclagem de papel (1)
Os participantes foram convidados a selecionar um curso de formação que tivessem concluído antes
do EFP, e a responder às perguntas 6 a 12, sobre o tema da formação, a sua duração, se o curso
contemplava aulas teóricas, práticas e um período de estágio, e quando e onde realizaram o curso.
12 pessoas responderam que ainda estavam a fazer o curso, pelo que não foram consideradas nesta
secção, uma vez que apenas se pretendia obter informação sobre formação anterior ao EFP.
Os cursos tiveram a duração de algumas horas até mais de quatro anos. Os cursos com a duração de
1 a 6 meses são mais frequentes, assim como os cursos com a duração de 1 a 2 anos, principalmente
a formação de cozinha e jardinagem (Quadro 7). Algumas pessoas especificaram os temas da
formação que receberam. O Quadro 8 inclui as diferentes respostas relacionadas com o tema geral
(limpeza, cozinha e jardinagem).
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Quadro 7. Duração dos Cursos por Áreas de Formação

Algumas horas
2 a 5 dias
Até duas semanas
1-2 meses
3-6 meses
7-12 meses
1-2 anos
3-4 anos
Mais do que 4 anos
Total

Limpeza
0
0
3
1
1
0
1
1
0
7

Área de Formação
Cozinha
Jardinagem
1
1
0
1
0
0
2
2
2
1
2
0
7
6
1
2
0
1
15
14

Outra
2
0
0
2
4
0
1
0
0
9

Total
4
1
3
7
8
2
15
4
1
45

Quadro 8. Área de Formação

Tópicos da Formação
Limpeza

Cozinha

Jardinagem

Número de
Participantes

Lavagem de automóveis

1

Equipamentos de Limpeza

1

Limpeza de equipamentos e do local de trabalho

1

Fazer café

1

Seguir receitas

2

Preparação dos ingredientes

2

Implementação da cozinha

3

Cozinha fácil

1

Processamento de alimentos

5

Preparação de cafés e bebidas

1

Seminários de cozinha

1

Plantar mudas

4

Máquina de mondar e o seu manuseamento

1

Aprender a utilizar ferramentas agrícolas/ de jardinagem

2

Mondar as nossas plantas

1

Produtos fitossanitários (nível básico)

2
13

Outra

Técnico Eletricista

1

Serviço de apoio ao cliente (2)

3

Fitossanitários

2

Saúde e segurança no trabalho (riscos de trabalho)

2

A maioria dos participantes (64.7%) referiu que o curso contemplava aulas teóricas e 96.1%
respondeu que o curso contemplava aulas práticas. Como se pode verificar no Gráfico 1, todas as
áreas de formação tiveram aulas teóricas e quase todos os cursos em todas as áreas tiveram aulas
práticas (Gráfico 2). Apenas 13 (25%) participantes informaram que o curso de formação
contemplava um período de estágio (Gráfico 3).
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72.5% dos participantes concluíram a sua formação entre 2016 e 2019, o que é consistente com o
facto de serem pessoas jovens. 19.6% concluiu entre 2012 e 2015. Apenas 3 pessoas afirmaram
terem concluído antes de 2011, e 1 participante concluiu há 15 anos atrás. A maior parte das
pessoas fez a formação no mesmo EFP onde se encontram atualmente a receber formação (Quadro
9).
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Quadro 9. Local onde os participantes receberam formação

Limpeza
MARGARITA
Primavera 85
Fundació Mas Xirgu/Fundació
Ramon Noguera
Serviço Ocupacional Catalão
Outras respostas

2
0
2
2
1
7

Área de Formação
Cozinha Jardinagem
10
10
5
0
3
3
0
2
20

0
2
15

Outra

Total
1
0
5

23
5
13

0
3
9

2
8
51

As restantes respostas foram:
⎯ Câmara Municipal de Llagostera (Espanha)
⎯ Salt (cozinha da Casa da Cultura de Les Bernardes de Salt, através da Fundação Ramon
Noguera, Espanha)
⎯ Escola Florestal de Santa Coloma (através da Fundação Ramon Noguera, Espanha)
⎯ Fundació Astrid 21 (Espanha)
⎯ Coma Cros (2 respostas) (Espanha)
⎯ Escola de Educação Especial de Neo Irakleio (Grécia)

Foi pedido aos participantes que pensassem num outro curso de formação e que respondessem às
perguntas 14 a 19, sobre o tema da formação, a sua duração, se o curso contemplava aulas teóricas,
práticas e um período de estágio. Também mencionaram onde e quando realizaram o curso. 31
dessas pessoas responderam a todas estas questões. Neste caso, as áreas de formação escolhidas
foram diversas e em muitos casos diferentes das áreas de limpeza, cozinha e jardinagem. O Quadro
10 apresenta a lista das áreas de formação, com uma referência à área de formação que cada
pessoa escolheu ao responder às perguntas 6 a 12. A maioria das 31 pessoas escolheu um curso de
formação sobre o mesmo tópico que tinha escolhido em primeiro lugar, para dar resposta à
pergunta sobre as suas características.
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Quadro 10. Tópico da Formação Escolhida
Relacionado com a Área de Formação Escolhida em PrimeiroLugar

Os cursos tiveram a duração entre algumas horas a 3 a 4 anos, apesar de as formações mais comuns
terem sido de 1-2 anos (Quadro 11). Metade dos participantes (n = 17) reportaram que o curso de
formação contemplava lições práticas (Gráfico 5) e todos, à exceção de um, disseram que a
formação contemplava lições teóricas. Relativamente ao período de estágio, apenas 9 participantes
(26.5%) mencionaram que o curso de formação tinha um período de estágio (Gráfico 6).
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Quadro 11. Qual foi a duração do curso?

Contagem

Percentagem

Algumas horas

4

5.8

2 a 5 dias

2

2.9

1-2 meses

2

2.9

3-6 meses

3

4.3

7-12 meses

2

2.9

1-2 anos

16

23.2

3-4 anos

4

5.8

Mais de 4 anos

1

1.4

Total

34

49.3
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79.4% dos 34 participantes concluiu o curso de formação entre 2016 e 2019 (27 participantes) e
17.6% (6 participantes) concluíram entre 2012 e 2015. Apenas uma pessoa concluiu o curso em
2005. A maior parte das pessoas realizou o curso de formação no mesmo EFP onde se encontra
atualmente a receber formação (Quadro 12).

19

Quadro 12. Local onde os participantes realizaram o curso

MARGARITA
Fundació Mas Xirgu/Fundació Ramon Noguera
Outra resposta
Total

Contagem
23
5
6
34

Percentagem
67.6
14.7
17.6
100

As 6 “Outras respostas” foram:
⎯ Girona
⎯ Caritas (ONG, 2 respostas)
⎯ Casa de Cultura (Cultural Facility in Girona)
⎯ Fundació Onyar “La Selva” (Girona)
⎯ Escola de Educação Especial Neo Irakleio

Resumindo, os dados mostram que a maioria dos participantes obteve a certificação do Ensino
Primário, um número relevante também concluiu o Ensino Secundário obrigatório e um
determinado número de pessoas que fez a matrícula no Ensino Pós-Secundário parece ter alcançado
esse nível de ensino. No entanto, o número de participantes que concluiu o Ensino Pós-Secundário é
menor do que o correspondente ao Ensino Primário e Ensino Secundário obrigatório.
As pessoas receberam formação nas áreas de limpeza, cozinha ou jardinagem, e por vezes em mais
do que uma área. Dez participantes afirmaram terem realizado formação noutros temas,
provavelmente oferecidos pelos centros EFP com os quais estão atualmente envolvidos.
Os participantes forneceram informações sobre as principais características dos cursos de formação.
Em geral, relataram terem participado em cursos com a duração de 1 ou 2 anos, por regra, embora
alguns cursos tenham durado apenas algumas horas ou semanas, e outros 2 a 4 anos. A informação
recolhida não nos permite um elevado grau de precisão, uma vez que é impossível determinar por
quantas horas semanais ou mensais era composto o curso.
A principal explicação recai no facto de a pergunta ter sido demasiado genérica, no entanto, uma
questão mais específica tornar-se-ia difícil para os participantes responderem. Como tal, torna-se
difícil obter-se um período de tempo preciso, sendo a referência apenas o tempo em que a pessoa
se inscreveu no curso.
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A maioria dos cursos de formação em cada área incluiu aulas teóricas, em contrapartida, todos
incluíram aulas práticas, como referido pelos participantes, sendo que apenas 25% contemplou um
estágio.
Cerca de 70% dos participantes que concluiu os cursos de formação entre 2016 e 2019 tomaram
essa formação como referência para responderem às perguntas desta secção, e é de salientar que
tiraram esta formação nos centros EFP parceiros do projeto EQUALvet.

4.2.2. Experiência Profissional antes do EFP
Menos de metade dos participantes (29 de 69) relatou ter feito estágio (42%). Em relação à área de
trabalho, poderiam escolher mais do que uma área, caso tivessem experiência em mais do que uma.
Assim, das 29 pessoas que comunicaram terem realizado estágio, 68.2% tinham experiência em
limpeza, 27.3% em cozinha e 27.3% em jardinagem. 55% das pessoas comunicaram terem realizado
estágio noutras áreas:
⎯ Técnico Eletricista: reparar tomadas e escolher as ferramentas corretas.
⎯ Hotelaria: manuseamento de caixa registadora, relatório de clientes e embalagem a vácuo.
⎯ Lavagem de automóveis (2 pessoas).
⎯ Baby-sitter: cuidar de crianças com cerca de 7 anos de idade.
⎯ Serviço de Apoio ao Cliente: limpeza de sanitários, esfregar, passar a esfregona e varrer
chãos.
⎯ Carpintaria: polir peças na área de envernizamento e de montagem.
⎯ Lojista e rececionista.
⎯ Rececionista: atender chamadas e prestar assistência aos convidados. Tratar da papelada,
como organizar o correio e arquivar documentos.
⎯ Estafeta e transportador.
⎯ Transporte de alimentos com camiões.
⎯ Eletricista e estafeta.
⎯ Restauração: serviço ao cliente, servir e pôr/limpar as mesas, etc.
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⎯ Supermercado: reposição de produtos nas prateleiras, reciclar.
⎯ Assistente de Secretariado (2 pessoas): fotocópias, arquivo, utilização de computadores.
Os participantes foram convidados a dizer onde trabalhavam, que tarefas desenvolviam e quanto
tempo durava o contrato.

Área da Limpeza
Os participantes da área de limpeza (14 participantes) trabalhavam na Fundació Ramon
Noguera/Fundació Mas Xirgu (Girona) e referiram terem realizado as seguintes tarefas:
⎯ Limpeza de automóveis/camiões, e por vezes ajuda na caixa registadora.
⎯ Lavagem de automóveis.
⎯ Limpeza de sanitários, esfregar, passar a esfregona e varrer o chão.
⎯ Limpeza de sanitários, messes, recolha de lixo, limpeza de escritórios.
⎯ Passar a esfregona, lavar o chão, limpar o alumínio, papelão, lixo em geral.
⎯ Limpeza das instalações do mercado municipal, limpeza de sanitários e escritórios do
mercado.
Nem todas as pessoas que selecionaram a área de limpeza comunicaram trabalhar nessa área. Uma
das pessoas declarou trabalhar numa empresa de eletricidade, 2 pessoas trabalhavam no serviço ao
cliente como empregadas de mesas, 1 pessoa na área de jardinagem e outra pessoa numa empresa
produtora de rolhas de cortiça para vinhos, onde realizava tarefas como escolha de discos de
cortiça, produção e triagem de discos de cortiça.

Área de Cozinha
Apenas 6 pessoas atualmente inscritas na formação na área de cozinha relataram terem trabalhado
anteriormente. Apenas 5 responderam às questões; duas ainda se encontram a trabalhar na área de
limpeza, na Fundació Mas Xirgu, e outra como empregada num bar em Girona. Uma das pessoas
trabalha como empregada de mesa e outra num supermercado, a fazer a reposição de produtos nas
prateleiras e a fazer reciclagem.

Área de Jardinagem
Apenas 6 pessoas que escolheram a área de jardinagem comunicaram terem trabalhado antes do
EFP, e duas ainda se encontram a trabalhar. A maioria das pessoas trabalhou na Ramon Noguera
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Group/Mas Xirgu Foundation: uma na lavagem de automóveis, três em jardinagem (cortar a relva,
aplicar herbicida, podar, varrer as folhas, regar as plantas, utilizar a máquina de cortar a relva e a
limpar as áreas verdes). Uma pessoa trabalhou num parque de campismo, onde mantinha e cuidava
dos espaços comuns, e outra trabalhou como assistente de eletricista, desempenhando tarefas em
novas instalações e na reabilitação de edifícios.

Duração dos Contratos
A duração dos contratos é variável, embora, como se pode verificar no Quadro 13, há 13 pessoas
que declararam terem contratos superiores a sete anos, sendo que seis delas ainda continuam a
trabalhar, 7 tiveram contratos com a duração de 1 a 3 anos, e 8 pessoas tiveram contratos com a
duração de um a seis meses.

Quadro 13. Duração dos Contratos de Trabalho
Duração do contrato

Número de casos

1 mês

1

2 meses e seguintes

1

3 meses

1

4 meses

1

5 meses

2

6 meses

2

1 ano

2

2 anos

3

3 anos

2

7.5 anos

1

8 anos

1

9 anos e seguintes

2

10 anos

1

13 anos

2

18 anos e seguintes

1

19 anos

1

Indeterminado

4

Total de respostas

28
23

4.3. Secção 3. Formação e Trabalho: Situação Atual
Solicitou-se aos participantes que falassem sobre a sua atividade principal atual. O Gráfico 7
demonstra que a grande maioria das pessoas se encontrava a receber formação (53.6%) e que
31.9% estava essencialmente a trabalhar.

Solicitou-se às pessoas que responderam “Estou a estudar ou a receber formação num centro EFP” e
“Estou a estudar e a trabalhar a tempo parcial” que indicassem a sua área de formação. Das 42
pessoas que selecionaram estas duas opções, 40 afirmaram que ainda se encontravam a estudar. O
Quadro 14 resume as respostas. É importante ter-se em consideração que a mesma pessoa poderia
indicar mais do que uma atividade de formação. O Quadro 14 mostra que a maioria das pessoas que
se encontravam a participar na formação estavam na área de jardinagem, e que a oficina de
montagem e a formação em joalharia foram acompanhadas por um número significativo de
participantes. Apenas 9 participantes se encontravam na formação de cozinha e nenhum deles
participou em formação relacionada com a limpeza.

Quadro 14. Áreas de formação atual como atividade principal
Área de formação
Cozinha
Jardinagem
Oficina de arte
Oficina de montagem
Joalharia
Oficina sobre papel reciclado
Serigrafia

Número de casos
9
24
1
11
8
4
4
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Caso a resposta à atividade principal atual tenha sido “Estou a trabalhar” ou “Estou a estudar e a
trabalhar em tempo parcial”, opções selecionadas por 27 participantes, as respostas à questão sobre
qual a área em que trabalhavam está demonstrada no Quadro 15, assim como quais as tarefas que
tinham que realizar. Do total de 27 pessoas, 13 afirmaram estarem a trabalhar na limpeza, 3 na
cozinha e 5 na jardinagem. Os restantes 6 encontravam-se a fazer tarefas administrativas, em
hotelaria e em receções.

Quadro 15. Áreas de formação, trabalho atual e tarefas desenvolvidas
Área de
Trabalho

Nº de
casos

Código

Tarefas

9

Limpeza de escritórios, etc.
Limpeza de automóveis e limpeza/
manutenção dos túneis de limpeza dos
carros
Limpeza de automóveis e camiões
Lavagem de automóveis
Esfregar, varrer, utilizar máquinas de lavar,
etc.
Esfregar, varrer, limpar
Limpeza de sanitários, esfregar, passar a
esfregona e varrer o chão
Varrer e passar a esfregona no chão e deitar
fora o lixo
Limpar o interior de automóveis, para limpar
o exterior com jatos de água, limpar as
janelas e as rodas dos carros
Assistente de limpeza de cozinha
Limpeza industrial (limpar o pó, lavar o chão,
etc.)
Limpeza do mercado, lavar o chão, sanitários,
escritórios, etc.
Manter o terraço organizado e limpo
Assistente de cozinha
Fábrica de massas alimentícias e pizzas, etc.
Produtos fitofarmacêuticos e outras
ferramentas
Roçar o mato, aparar e aplicar produtos de
madeira
Cortar a relva, aplicar herbicida, podar, etc.
Limpar, cortar, utilizar o cortador de relva,
serra elétrica
Todas as tarefas relacionadas com a
manutenção de jardinagem, tarefas de
limpeza, cortar a relva, etc.

1
3
4
5
6
Limpeza

12

8
11
15
37
38
46

Cozinha

3

10
30
36
12
13

Jardinagem

5

14
34
69

Administrativo

1

7

Organizar documentos e papéis
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Hotelaria

1

2

Gestão
Hoteleira

1

18

16
Rececionista

2
17

Fazer café, apoio ao cliente, limpeza, fazer
encomendas, etc.
Preparar aperitivos, limpeza de pratos, ajuda na
cafetaria e fazer entregas
Atender chamadas e mensagens. Abrir a porta.
Receber
pacotes e notas de entrega. Passar chamadas,
dar assistência e guardar as chaves do centro,
etc.
Atender chamadas e dar assistência a visitantes.
Receber
o correio e papelada, e cuidar do local de
trabalho e arredores.

Um dos aspetos que nos chama a atenção nesta secção sobre a formação e situação de trabalho atual
é que embora a maioria das pessoas que se encontra a trabalhar o faça nesta área, as pessoas que
estão em formação, quer a tempo parcial ou total, estão a receber formação principalmente na área
de jardinagem. Os dados apontam para a necessidade de se fazer uma reflexão sobre a
correspondência entre a formação ministrada e as áreas em que as pessoas conseguem encontrar
emprego., ou em que estão a trabalhar há vários anos. Talvez a formação tenha por objetivo ajudar
as pessoas a mudarem de emprego, abrindo um leque de novas possibilidades às pessoas com
deficiências intelectuais.
Considerando que numa parte mais avançada do questionário perguntámos se se encontravam a
trabalhar em regime de trabalho protegido ou em regime de mercado aberto, chegámos à conclusão
de que, provavelmente, a maior parte das pessoas que tinham declarado que a sua principal
atividade era trabalhar ou que estavam a trabalhar em regime parcial, estão, na realidade, no
mesmo local onde receberam a formação.
Além disso, convém destacar o facto de haver um pequeno número de pessoas (5) que
independentemente de terem recebido formação na área de limpeza, jardinagem ou cozinha, não
estão atualmente a trabalhar ou a estudar.
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4.4. Secção 4: Satisfação com a formação
As perguntas sobre a satisfação com a formação estão distribuídas por áreas (limpeza, jardinagem e
cozinha). Nas três áreas o grau de satisfação com a formação recebida é bom (mais de 91% em cada
área de formação) (Gráfico 8).

4.4.1. Experiência Profissional antes do EFP
Os participantes foram convidados a responder a questões relacionadas com o tipo de atividades de
formação e métodos utilizados nessas atividades. Também lhes foi solicitado que dessem algumas
sugestões acerca da metodologia de ensino. As principais conclusões são apresentadas abaixo.
Sempre que necessário, será mencionado o código do participante.

Atividades
⎯ Atividades de grupo ou individuais: Perguntou-se aos participantes se tinham
realizado trabalhos em grupo ou atividades individuais nas formações anteriores.
o

A maioria dos participantes afirma ter desenvolvido os dois tipos de
atividades, enquanto metade declarou ter preferido as Atividades em Grupo.

o

14.5% dos participantes prefere realizar Atividades Individuais, e 34.8% dos
participantes não tem nenhuma preferência especial.
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o

73.9% dos participantes entendem terem aprendido melhor durante as
Atividades de Grupo.

o

Os participantes com formação em cozinha consideram terem tido uma
melhor aprendizagem durante as atividades individuais (33.3%).

⎯ Atividades formativas
o

As três principais atividades desenvolvidas na formação anterior foram as
dinâmicas de grupo (60.9%), simulação (50.7%) e atividades de manipulação
(49.3%).

o

Os participantes consideram que as atividades anteriores foram as que
melhor os ajudaram a aprender.

Explicações dos formadores
⎯ As explicações dos formadores são geralmente feitas antes da realização das atividades
(56%). Os participantes preferem receber as explicações nesse momento (46%), embora
alguns dos participantes também apreciem as explicações dadas durante as atividades
(15.9%) ou antes e durante as atividades (21.7%).

Aspetos que os participantes mudariam ou melhorariam em relação às atividades de
aprendizagem
⎯ Cozinha:
o Mais atividades de pastelaria (código 27)
o

Aprender mais receitas de outros países (código 29)

o

Ter um período de estágio no centro (inserir nome do centro EFP) e ser mais
autónomo durante a formação (códigos 56 e 59)

o

Ser mais autónomo e não ter outras pessoas envolvidas. Quero trabalhar de
forma sossegada e cozinhar mais. Também gostaria de participar em mais
atividades de restauração (catering) (código 66)

⎯ Jardinagem:
o Mais prática (código 13)
o

Trabalhar na horta quando está frio, e não quando está calor (códigos 31 e 39)
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o

Trabalhos de casa para aprender melhor (código 43)

o

Maior utilização de vídeos e fotos (códigos 47 e 48)

o

Assistir a aulas de jardinagem pelo computador (código 60)

o

Mais atividades de colaboração com outra pessoa (código 62)

Não houve comentários por parte dos participantes envolvidos na área da limpeza.

4.4.2. Experiência Profissional antes do EFP
As pessoas foram convidadas a dar a sua opinião sobre as ferramentas utilizadas pelos formadores,
sobre o apoio que receberam e as razões pelas quais os participantes preferiram diferentes
ferramentas de ensino. Os principais resultados estão resumidos abaixo.

Ferramentas utilizadas por formadores na formação
Os materiais e ferramentas de apoio mais utilizadas pelos formadores nas formações anteriores
estão apresentadas no Quadro 16 (tendo em contas as três áreas em conjunto). As ferramentas
utilizadas pela maioria dos participantes são ferramentas específicas relacionadas com a área de
emprego, embora os documentos em papel sejam também utilizados por mais de 60% dos
participantes.

Quadro 16. Ferramentas utilizadas pelos formadores de acordo com os participantes
Ferramentas

% de Participantes

Ferramentas específicas relacionadas com a área de trabalho
Documentos em papel
Vídeos

82.6%
62%
56,5%

Internet

52.2%

Fotografias

50.7%

Computadores

44.9%

Apresentações de diapositivos

43.5%

Quadro

42%
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⎯ Ferramentas utilizadas pelos formadores em cada área de formação:
o

Limpeza (n = 14): As quatro ferramentas mais utilizadas são os documentos
em papel (78.6%), apresentações de diapositivos (7.4%), vídeos (57.1%) e
ferramentas específicas relacionadas com a área de emprego (42.9%).

o

Cozinha (n = 24): As ferramentas mais utilizadas são ferramentas específicas
relacionadas com a área de emprego (83.3%), quadro (62.5%), documentos
em papel (62.5%), computadores (58.5%), e Internet (54.2%), embora se deva
referir que mais de 50% dos participantes utilizam livros e vídeos.

o

Jardinagem (n = 31): As quatro ferramentas mais utilizadas mencionadas são
ferramentas específicas relacionadas com a área de emprego (100%),
fotografias (74.2%), Internet (64.5%), e vídeos (61.3%). Os documentos em
papel constituem a quinta ferramenta mais utilizada (54.8%).

O número de participantes por área não é proporcional, tornando-se difícil elaborar-se
comparações. No entanto, de acordo com as respostas dos participantes, tudo indica que as áreas
de Cozinha e Jardinagem são aquelas em que os formadores mais utilizam ferramentas específicas
relacionadas com o emprego, em comparação com a área de limpeza, ou que é mais fácil para os
participantes da formação de cozinha e jardinagem identificarem que utilizam ferramentas
específicas. Ao que tudo indica, é também na área de cozinha que os formadores utilizam uma
maior variedade de ferramentas pedagógicas, sendo também frequentemente utilizados recursos
como a Internet, os computadores, vídeos e fotografias.

Materiais e ferramentas de apoio preferidos pelos participantes
Compreendendo o número total de participantes, cabe salientar que os materiais de apoio
preferenciais são:
⎯ Ferramentas específicas relacionadas com a área de emprego (23.2%)
⎯ Fotografias (14%)
⎯ Vídeos (12.2%)

Por áreas, os materiais de apoio preferenciais são os seguintes:
⎯ Limpeza (n = 14): Apresentação de diapositivos (57.1%), ferramentas específicas (35.7%),
ferramentas de desenho (28.6%).
⎯ Cozinha (n = 24): ferramentas específicas (54.2%), quadro (29.2%), e fotografias (20.8%).

30

⎯ Jardinagem (n = 31): ferramentas específicas (64.5%), fotografias (20.8%), e vídeos (4.9%).

Razões pelas quais se dá preferência às diferentes ferramentas/materiais de apoio
Contemplando todas as respostas dos participantes, as razões dadas foram as seguintes (todas as
áreas):
⎯ Apresentação de diapositivos
o As apresentações em PowerPoint são bastante gráficas e ajudam-me a
compreender melhor os conteúdos (código 8).
o

Fica-se com uma melhor ideia do trabalho (código 6).

o

Eu dou-me melhor com aulas visuais (código 11).

o

As apresentações de diapositivos ajudam-me a reter a informação (código 29).

⎯ Quadro
o O quadro ajuda-me a organizar o meu programa (código 29).
o

Porque o utilizamos para organizar as nossas atividades e funções (códigos 56,
59 e 66).

⎯ Vídeos
o São mais pedagógicos e fáceis de compreender (código 9).
o

Porque é uma forma de se observar o trabalho a ser realizado (código 12).

o

Porque não sei ler, nem escrever (código 14).

o

Porque são fáceis de ver e de compreender o procedimento (códigos 21, 43,
48).

o

Porque me mostram como fazer o trabalho (códigos 47, 50).

⎯ Internet ou computadores
o Oferecem novas ideias (código 22).
o

Consegue-se encontrar muitas receitas através do computador e na Internet
(código 27).

⎯ Documentos em papel
o Porque se eu me esquecer de alguma coisa, posso ir conferir (código 4).
o

Podemos tê-los ao nosso lado quando estamos a cozinhar (código 56).

o

Porque é mais prático, e também porque é importante termos os documentos
em papel para mais tarde, quando estivermos em casa, nos podermos ir
relembrando da matéria (para rever) (código 34).
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⎯ Livros
o

Nós temos livros com muitas receitas, as quais utilizamos quando
estamos a cozinhar (código 63).

⎯ Fotografias
o Mostram alimentos bonitos (código 26).
o

Ajudam-nos a ter uma ideia do aspeto da receita (código 27).

o

Mostram o que é que eu necessito de fazer. De seguida, eu utilizo as
ferramentas para cozinhar (código 64).

o

Porque não sei ler nem escrever (código 14).

o

Porque compreendo melhor, torna-se mais claro (código 33).

o

Porque as podemos ver, e assim, eu consigo-me lembrar melhor delas (código
40).

o

Demonstram-me como realizar o trabalho (códigos 47 e 50).

⎯ Ferramentas específicas relacionadas com a área de formação
o Atribuem realismo à formação e ajudam a acostumar-me a elas (código 3).
o

Porque sem os equipamentos não conseguiríamos trabalhar (código 28).

o

Porque também facilitam a realização do trabalho, uma vez que é um
trabalho prático (códigos 42,49, 51, 61, 13).

o

Ajudam a exercitar para o trabalho real (código 16).

o

Porque mostram como fazer o trabalho (códigos 47 e 50).

Ferramentas utilizadas nas aulas práticas da formação
⎯ Em todas as áreas, os participantes utilizaram ferramentas nas atividades práticas. 95.5%
dos participantes considera que foram disponibilizadas ferramentas suficientes para a
realização adequada das aulas práticas, 3 participantes da formação de cozinha (4.5%)
consideram que não havia ferramentas suficientes. Dois dos participantes mencionam que
gostariam que fossem disponibilizadas mais ferramentas para os esquerdinos, e o terceiro
gostaria de ter facas.
⎯ A maioria dos participantes (98.5%) afirma que as ferramentas funcionaram
corretamente.
⎯ 87.9% dos participantes afirma que os computadores e a Internet funcionaram bem na
formação.

Sugestões de melhoria dos materiais e ferramentas
⎯ Limpeza: A ligação Wi-Fi
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⎯ Cozinha: facas melhores, melhores computadores, os equipamentos necessitam de ser
atualizados, facas novas, mais ferramentas e equipamentos para esquerdinos, etc.
⎯ Jardinagem: um maior número de equipamentos porque existem poucos, os materiais
deverão ser mais atualizados e mais modernos, mais fotografias e quadro para se praticar
numa estufa nova, um computador melhor com uma melhor rede Wi-Fi, mais vídeos, a
existência de computadores para todos, mais atividades no exterior com o serviço EFP.

4.4.3. Estágio (prática em ambiente de emprego)
Ao inquirir os participantes sobre se realizaram um estágio como parte da área de formação sobre a
qual optaram por responder nas secções 4 e 5 do questionário, apenas 31% declarou ter realizado
um estágio como parte da formação. O facto de apenas 19 dos 69 participantes não terem acesso ao
período de estágio é evidenciado (Gráfico 9). Nesta percentagem, a variável género não é uma
influência.

Quando foi realizado o estágio
Dos 19 participantes que realizaram estágio durante a formação, 10 são de Espanha (7 da área de
limpeza e 3 de cozinha) e 9 da Grécia (3 da área de cozinha e 6 de jardinagem). Nenhum estudante
de Itália respondeu ter realizado estágio.
Embora a questão estivesse relacionada com as áreas de limpeza, cozinha e jardinagem, nem todos
os participantes declararam terem realizado estágios nessas áreas. Assim, dos 10 participantes que
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realizaram estágios em Espanha (VET Fundació Mas Xirgu), 5 realizaram-no na própria Mas Xirgu
Fundació: 4 na área de limpeza e 1 na área de cozinha; e 5 em empresas externas (3 na área de
limpeza e 2 de cozinha: bar-cafetaria, de acordo com as respostas dos participantes).
Dos 9 participantes da Grécia que realizaram estágio, todos o fizeram em empresas externas: 3 na
área de jardinagem para uma ONG (Organisation Earth), 2 num supermercado (1 na área de
jardinagem e 1 de cozinha), 1 na cozinha de um jardim de infância e 1 num centro para idosos
(cozinha).
Em relação à altura em que estes estágios se realizaram na empresa, os participantes da Grécia
realizaram-no durante o período de formação. Por outro lado, dos 10 participantes de Espanha,
apenas 1 realizou o estágio durante o período de formação; metade (5) realizou-o imediatamente
após a conclusão do período de formação, 3 realizaram-no algumas semanas ou meses depois, e 1
entre dois períodos de formação.
Quanto à relação entre a área de formação e as tarefas desenvolvidas durante os estágios:
⎯ No caso da área de limpeza, todos, à exceção de um, que indica ter desenvolvido tarefas
relacionadas com o embalamento, realizaram tarefas domésticas (especialmente em
automóveis, no Centro Especial de Trabalho da Fundació Mas Xirgu).
⎯ No caso da área de cozinha, 3 pessoas de Espanha afirmam terem realizado tarefas
relacionadas com o atendimento ao cliente e receção de encomendas (empregos que
aparentam não estarem particularmente relacionados com a área de cozinha) e outras 3
especificam fazerem tarefas diretamente relacionadas com a cozinha.

Quanto tempo durou o estágio
Quanto à duração do estágio, os 7 participantes da área de limpeza afirmam que o estágio varia
entre 2-3 semanas (3) até 4 a 6 meses (2), ou durante um mês (1).
Relativamente à área de cozinha, os 3 participantes indicam terem realizado o estágio por 1 mês, 2
realizaram-no por 9 meses e 1 participante por 4 anos.
Em relação à área de jardinagem, todos os 6 participantes realizaram o estágio um dia a cada duas
semanas, durante dois anos.
Assim, a área de jardinagem oferece mais possibilidades de estágio de longo prazo do que nas
outras áreas (estes 6 casos que realizaram estágios em jardinagem são participantes do EFP
Margarita).

34

Supervisão durante o estágio
Todos os participantes, à exceção de 1 (área de jardinagem), afirmam terem tido um
tutor/supervisor durante o estágio (do programa de formação) e todos os participantes, à exceção
de 1 (área de jardinagem), afirmam terem tido um supervisor na empresa durante o estágio.

Satisfação geral com o período de estágio
Todos os participantes, à exceção de 1 (da área de limpeza), afirmam estarem geralmente satisfeitos
com o período de estágio. À pergunta sobre se os participantes sentem que tiveram o apoio
necessário durante o estágio para a aprendizagem das tarefas de trabalho inerentes a determinadas
áreas, responderam, na sua maioria, que sim (17), e apenas 2 declaram não terem tido esse apoio (1
da área de limpeza, 1 de cozinha) (Gráfico 10).

Quanto à pergunta sobre se os participantes sentem que tiveram a ajuda de colegas de trabalho,
caso tivessem necessitado, também afirmaram “sim”, na sua generalidade (16 de 19); neste caso, 3
(1 de cada área) responderam que apenas foram parcialmente ajudados (Gráfico 11).
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Em relação à pergunta sobre se tinha sido um colega de trabalho quem mais os ajudou, também
responderam “sim” (17 de 19), embora neste caso, nenhum dos dois que responderam “não” está
na área de limpeza. Também foi perguntado em que é que esse colega de trabalho os ajudou. No
caso da área de limpeza, os 5 participantes mencionam que a ajuda que obtiveram do colega de
trabalho refere-se a apoio generalizado relacionado com o esclarecimento de dúvidas, ensino a um
ritmo mais lento sobre como desempenhar determinadas tarefas, explicar de forma compreensível
certas questões difíceis de compreender, etc. Além disso, na área de cozinha, 4 dos 6 participantes
mencionam terem recebido ajuda generalizada: ajudar no que é preciso, o que fazer e como fazê-lo,
esclarecer dúvidas, etc.
Por outro lado, os 6 participantes da área de jardinagem responderam terem recebido ajuda em
tarefas relacionadas especificamente com a atividade/profissão de jardinagem. Além disso, na área
de cozinha, 1 participante especifica que a ajuda recebida se concentra em tarefas características
dessa área (cozinha, neste caso).
1 participante da área de cozinha introduz uma ideia diferente: a ajuda obtida está relacionada com
a sua adaptação ao ambiente.

O estágio ajudou-o a aprender a trabalhar?
Por unanimidade, todos os participantes afirmam que o estágio na empresa os ajuda a aprender a
trabalhar na área específica.

O que é que os participantes aprenderam mais durante o período de estágio?
11 dos participantes respondem que a principal aprendizagem que ocorre durante o estágio (6 de
Jardinagem, 4 de Limpeza e 1 de Cozinha) está especialmente relacionada com técnicas/processos
de jardinagem, limpeza e cozinha, respetivamente.
7 dos participantes (3 de limpeza e 4 de cozinha) falam sobre a aprendizagem relacionada com as
competências pessoais ou socioprofissionais, como ser positivo, paciente, responsável e pontual,
adaptar-se ao contexto da empresa, trabalho em equipa, manter um bom ambiente de trabalho,
cooperar, etc.
Apenas 1 participante (Cozinha) afirma não ter aprendido nada.

O estágio ajudou-o a encontrar um emprego?
Quanto à pergunta sobre se o estágio os ajudou a encontrar trabalho, a opinião dos participantes
divide-se em dois grupos distintos: 10 dos participantes (53%) responderam “não” e 8 (42%)
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responderam “sim”. Apenas uma pessoa fica à margem, referindo que apenas a ajudou
parcialmente. É de salientar que no caso da área de jardinagem, todos os 6 participantes
argumentaram que o período de estágio não os ajudou a encontrar um emprego, no caso da área de
cozinha, todos aqueles que afirmaram que os ajudou superam os que afirmaram o contrário.

O estágio ajudou-o a trabalhar melhor?
À questão sobre se o período de estágio ajudou os participantes a fazerem um melhor trabalho,
mais uma vez, a maioria respondeu “sim” (18 de 19), sendo neste caso, os participantes que
responderam “não” da área de cozinha.

Propostas dos participantes para melhorar o estágio.
Apenas 10 dos 19 participantes responderam em relação aos aspetos que poderiam melhorar o
estágio. Os 10 participantes são da área de jardinagem.
Das 10 respostas, apenas 4 levantam sugestões, propostas do tipo: a) aumentar as tarefas (código 2)
e praticar com ferramentas mais diretamente ligadas com as ferramentas necessárias para o
trabalho (código 47), b) privilegiar um ambiente calmo e pacífico, assim como ter mais tempo para
desenvolver tarefas (código 66), c) mais oportunidades de trabalhar fora da Fundação/Serviço
(código 44).

4.4.4. Formadores
Os participantes valorizam positivamente os seus formadores. Todos foram convidados a responder
sobre se concordavam com as diferentes afirmações acerca dos seus formadores. O Quadro 17
mostra a percentagem de respostas afirmativas, assim como um comentário sobre os resultados.
Para sintetizar as respostas, pode-se afirmar que, de todos os pontos, em 8 as respostas positivas
são superiores a 90%.
O maior consenso reside no facto de que a equipa de formadores ajuda a compreender os
conteúdos ensinados e de que os formadores tratam bem os participantes. Destaca-se uma única
resposta abaixo dos 90%, que é a que se refere ao facto de que a equipa de formadores se ajusta
ou adapta-se às diferentes necessidades dos participantes. No limiar dos 90% encontramos a
capacidade da equipa de formadores em criar um bom ambiente de sala de aula.
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Quadro 17. Avaliação dos formadores
Item: Formadores...
... ajuda-me a
compreender o
conteúdo da
formação.
... trata-me com
respeito.

% Sim
97

96.9

... ajuda-me a
aprender.

95.5

... explica tudo com
clareza.

93.9

... conhece bem
aquilo que explica.

93.8

... responde às
minhas dúvidas.

92.4

… consigo contactálo com facilidade
quando necessito de
ajuda com as
atividades.

92.4

... contribui para a
criação de um clima
confortável de
aprendizagem e de
trabalho.

90.9

... sugere atividades
diferentes,
consoante as
necessidades de
cada formando.

86.4

Resultados
Quase todos os participantes (97%, 64 de 66) afirmam que o formador
os ajuda a compreender os conteúdos do curso/formação, apenas 2 (1
de cozinha e 1 de jardinagem) afirmam que sim, mas apenas
parcialmente.
Os participantes entrevistados afirmam, praticamente por unanimidade,
que a equipa de formadores os trata com respeito durante as sessões de
formação. Apenas 3.1% (2 dos 65 participantes - área de cozinha)
responderam o contrário.
Os participantes entrevistados afirmam, praticamente por unanimidade,
que os formadores os ajudam a aprender de forma prática nas sessões
de formação. Apenas 4.5% (3 participantes dos 66 - 2 na área de cozinha
e 1 de jardinagem) responderam “não”.
62 dos 66 participantes afirmam que os formadores explicam com
clareza, 3 da área de cozinha acham que eles apenas explicam
parcialmente com clareza, e apenas 1 afirmam que não explica bem
(jardinagem).
61 dos 65 participantes afirmam que a equipa de formadores conhecem
bem aquilo que explica. Nas três áreas, há formandos (1 de limpeza, 1 de
cozinha e 2 de jardinagem) que acham que os formadores apenas têm
um conhecimento parcial.
61 dos 66 participantes afirmam que o formador lhes esclarece as
dúvidas, 3 acreditam que eles apenas respondem às suas dúvidas
parcialmente (2 de jardinagem, 1 de cozinha), e 2 acham que não lhes
esclarecem as dúvidas (2 de cozinha).
61 dos 66 participantes afirmam que é fácil contactar/abordar os
formadores sempre que necessitam de ajuda com as atividades. Na área
de jardinagem todos respondem à questão do acesso afirmativamente;
na área de cozinha, 2 defendem que é fácil contactar os formadores e 1
afirma ser fácil parcialmente (às vezes); no caso da área de limpeza, 2
dos participantes afirmam que o acesso é parcialmente facilitado, sendo
que ninguém afirma que não é fácil de todo.
De todas as perguntas sobre a equipa de formadores, a que se refere à
capacidade da equipa de formadores em criar um ambiente acolhedor e
apropriada para a aprendizagem e trabalho, apesar de ser a mais
elevada (90.9%, 60 de 66), é que tem a segunda percentagem mais baixa
de respostas afirmativas. Três dos participantes acreditam que não é
criado este bom ambiente, e outros 3 acham que este apenas é
parcialmente criado (na área de cozinha, onde se verifica a percentagem
de respostas afirmativas mais baixa).
De todas as perguntas sobre a equipa de formadores, a que se
diferentes, refere à personalização, ao sugerir atividades diferentes e
variadas consoante as de acordo com as diferentes necessidades de cada
formando, necessidade de apesar de ser elevada (86.4% 57 de 66), é a
que tem uma menor cada formando percentagem de respostas
afirmativas. 7 dos participantes acreditam que esta personalização é
apenas parcial, e 2 afirmam que esta não existe (a área de cozinha é a
contempla a menor percentagem de respostas afirmativas).
38

Sugestões para formadores
Apenas 13 dos 66 participantes responderam sobre quais os aspetos que poderiam melhorar o
trabalho da equipa de formadores, e/ou fizeram algumas sugestões. Adicionalmente, dos 13
participantes que responderam, 2 responderam que não melhorariam nada.
As questões a melhorar ou as sugestões propostas pelos 11 participantes referem-se a:
⎯ Aspetos relacionados com a postura do formador: estar mais feliz, ter mais paciência e ser
mais simpático e bondoso, mais calmo e ter uma postura conciliadora, ... (códigos 55, 56 e
59).
⎯ Estilo/forma de ensinar de um formador: deverá preparar melhor as aulas e certificar-se de
que conhece aquilo que está a ensinar (código 4), falar mais lenta e calmamente, e sem
stress (código 56), dar mais tempo e mais oportunidades (código 56 e 59), que deverão
passar mais tempo dentro da sala de aulas e não terem que fazer trabalho no exterior
(código 66), explicar quando eu não compreendo alguma coisa (código 66), não ser rigoroso
(código 23), não me repreender quando eu estou errado (código 43), deverão organizar
mais visitas a outras organizações (código 27).

4.4.5. Orientação Personalizada
Dos 67 participantes que responderam, a maioria (83.6%) afirma ter tido um formador de referência
ou tutor. Mesmo assim, 11 participantes (16.4%) responderam que não tiveram nenhum formadortutor ou formador de referência. É na área de limpeza que a percentagem de participantes que
afirmam não terem tido orientação personalizadas é mais elevada (36%, correspondendo a 5 dos 14
participantes que responderam em relação a esta área).
As imagens 12 a 15 mostram a % de concordância com os aspetos abaixo indicados, conjuntamente
e por áreas, incluindo os valores em falta para a avaliação do papel dos tutores:
⎯ O tutor ajudou-me a compreender o programa de formação.
⎯ O tutor ajudou-me a compreender como funcionava a organização do programa.
⎯ O tutor ajudou-me com as estratégias de estudo e de aprendizagem.
⎯ O tutor adaptou alguns aspetos (conteúdos, métodos, ferramentas ...) de modo a ajudar-me
com as atividades de aprendizagem.
⎯ O tutor forneceu-me informações e orientou-me quanto aos estudos/formação que posso
realizar assim que terminar o programa EFP.
⎯ O tutor forneceu-me informações e orientações sobre quando e como é que eu posso
procurar um emprego.
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Com base na análise destes dados, podemos salientar que:
⎯ Dos formandos que têm um formador-tutor durante a sua formação, a maioria (86.4%, 51
dos 56 que responderam) afirma que este formador os ajuda a compreender as
características do programa de formação (a estrutura, os conteúdos e metodologia do
curso). 6 afirmam que os ajuda parcialmente e 2 (área de cozinha) declaram que não foram
ajudados em relação à compreensão geral sobre o programa (Gráfico 14).
⎯ Dos formandos que têm um formador-tutor durante a sua formação, a maioria (86.4%,
51 dos 56) respondeu que o formador os ajuda a compreender como programa de
trabalho está organizado. 61 dos 66 participantes afirmam que o formador lhes esclarece as
dúvidas, 3 acreditam que eles apenas lhes esclarecem parcialmente as dúvidas (2 de
jardinagem, 1 de cozinha), e 2 acham que o formador não lhes esclarece as dúvidas (2 de
cozinha).
⎯ Cerca de 80% dos participantes que têm um formador-tutor no decorrer do seu curso de
formação consideram que este tutor os ajuda em relação às estratégias de estudo e de
aprendizagem. No entanto, cerca de 20% afirma que os formadores apenas os ajudam
parcialmente (17%) ou que não os ajudam de todo (3.5%). É na área de limpeza que a
percentagem de respostas positivas é inferior.
⎯ Cerca de 90% dos participantes que têm um formador-tutor durante a formação
reconhecem que este tutor os ajuda a adaptar os conteúdos, assim como os métodos e
ferramentas, de forma a fomentar a aprendizagem dos mesmos. No entanto, cerca de 13%
afirma que eles apenas os apoiam parcialmente (17%). É na área de limpeza que a
percentagem de respostas positivas é inferior.
⎯ A percentagem de participantes que afirma que o formador-tutor do programa lhes fornece
informações quanto ao que poderão continuar a estudar, ou mesmo quanto a outros
percursos formativos, uma vez terminado, o programa EFP, é de 63% (34 participantes de
55). Consideramos moderadamente elevada a percentagem de participantes que afirma que
o formador não lhes fornece qualquer tipo de informações e orientações (18.2%), assim
como os que responderam que o formador apenas lhes fornece informações parcialmente
(20%). É na área de cozinha que a percentagem de respostas positivas é inferior (42.1%), o
que corresponde a metade dos participantes da área de limpeza (81.8%).
⎯ Fornecer informações e orientações sobre como e onde encontrar trabalho é a área de
atuação do formador que menos respostas positivas recebeu. 54% dos participantes (30 de
55) respondeu que o tutor não lhes presta esta informação; em contrapartida, 36.4% (20 de
55) respondeu que o tutor não realiza este tipo de atividade, e 9.1% (5 de 55) afirma que
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isto apenas acontece parcialmente. Na área de limpeza, a percentagem de respostas
positivas é elevada (90.9%), em contraste com a área de jardinagem, em que a percentagem
de participantes que respondem positivamente ao desempenho do tutor cai para 40%.

Relativamente ao tipo de orientação
A forma como o tutor-formador oferece orientação e aconselhamento é realizada, em metade dos
casos, tanto individualmente como em grupo, sendo que 22% é apenas individualmente e 25% em
grupo, segundo as respostas dos 59 participantes. As divergências entre as áreas são bastante
evidentes (Gráfico 16). Torna-se difícil fazer-se afirmações conclusivas/explicativas sem mais
informações. De qualquer modo, a maioria dos participantes declara receber apoio individual e em
grupo.
É curioso notar-se que, na mesma área, haja participantes que respondem que apenas receberam
orientação individual por parte do tutor, enquanto outros declaram terem recebido orientação em
grupo, e outros tanto individualmente como em grupo. Isto poderá ter a ver com a perceção que
cada participante tem da mesma ação por parte do tutor, ou que a ação do tutor varia consoante as
características pessoais dos participantes na formação, ou até mesmo que os inquiridos tenham por
referência outras formações em que tivessem participado.
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O que é que melhoraria em relação à orientação personalizada?
Existem apenas 5 respostas que são de alguns participantes da área de cozinha e limpeza:
⎯ 2 participantes expressam o desejo de terem mais tempo para compartilharem com o
formador-tutor, num dos casos para debater/conversar mais.
⎯ 2 participantes pedem que lhes seja dada a possibilidade de participarem em mais atividades
(é suposto ser uma tutoria, mas não é claro).
⎯ 1 participante pede que o formador-tutor forneça mais informações sobre a profissão que é
objeto desta formação (Cozinha).

4.4.6. Conteúdos
Os participantes foram convidados a avaliar até que ponto é que o conteúdo desta formação lhes
permitiu aprender diferentes capacidades. 67 pessoas responderam. Em todas as áreas, a grande
maioria respondeu que a formação os ajudou a tornarem-se mais responsáveis no trabalho, a
aprenderem a participar em trabalhos em grupo, a saberem como cuidar das ferramentas de
trabalho, a aprenderem a relacionar-se com os colegas de trabalho, a utilizarem as ferramentas da
profissão e a saberem como antecipar os riscos e evitar situações de perigo. No entanto, os três
aspetos selecionados por um maior número de pessoas têm a ver com a compreensão de aulas mais
técnicas ou de instrução (utilizar as ferramentas da profissão, cuidar das ferramentas de trabalho e
do ambiente de trabalho, e ser responsável no trabalho). O Gráfico 17 sintetiza as respostas.
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Alguns dados podem ser sublinhados por áreas. Das 23 pessoas ligadas à área de cozinha, 17.4%
consideraram que apenas aprenderam parcialmente a trabalhar em equipa, 21.7% consideraram
que apenas aprenderam parcialmente a relacionar-se de forma apropriada com os colegas de
trabalho. Estes valores são superiores aos valores correspondentes às outras duas áreas, onde uma
percentagem mais elevada respondeu “Sim”. Sublinham, também, que no caso da área de
jardinagem, 20% dos 30 participantes consideraram que a formação apenas os ajudou a antecipar
parcialmente os riscos e a evitar as situações de perigo.

4.4.7. Sistema de avaliação
Foi perguntado aos participantes se os formadores lhes atribuíram atividades de avaliação durante a
formação. Das 65 pessoas que responderam, apenas 30 (30.8%) responderam afirmativamente.
Desta forma, o primeiro aspeto a salientar é que os participantes têm, na sua generalidade, a
perceção de que as atividades de avaliação não são desenvolvidas. O Quadro 18 apresenta os
resultados por áreas.

Quadro 18. Respostas à pergunta 47: Os formadores atribuíram-lhe alguma atividade de avaliação
durante a formação? (Por áreas de trabalho)
Área de Formação
Limpeza
Cozinha
Jardinagem
Total

Contagem
%
Contagem
%
Contagem
%
Contagem
%

Não
10
76.9%
19
86.4%
16
53.3%
45
69.2%

Sim
3
23.1%
3
13.6%
14
46.7%
20
30.8%

Total
13
100%
22
100%
30
100%
65
100%

Por conseguinte, as restantes questões relacionadas com as atividades de avaliação são respondidas
por 19 a 22 pessoas.
A maioria afirma que teve que completar as atividades de avaliação no final da formação, embora
algumas pessoas também indiquem que o fizeram durante e no final da formação.
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Quadro 19. Respostas à pergunta 48: Poderia explicar-nos quando é que teve que concluir as
atividades de avaliação? (Por áreas de trabalho)

Limpeza
Cozinha
Jardinagem
Total

Contagem
%
Contagem
%
Contagem
%
Contagem
%

Durante a
formação
1
33.3%
1
33.3%
3
23.1%
5
26.3%

No final
da
formação
2
66.7%
1
33.3%
8
61.5%
11
57.9%

Ambos, durante a
formação e
também no final
da formação
0
0.0%
1
33.3%
2
15.4%
3
15.8%

Total
3
100%
3
100%
13
100%
19
100%

95.5% dos 22 participantes considera que a equipa de formação fornece informações suficientes
sobre o sistema de avaliação do programa de formação (pergunta 49) e todos consideram que as
informações recebidas foram claras (pergunta 50). Foi-lhes pedido que avaliassem se concordavam
com as diferentes afirmações sobre as atividades de avaliação. As afirmações sobre a avaliação
foram as seguintes:
⎯ As atividades de avaliação estavam relacionadas com aquilo que os formadores ensinaram.
⎯ Os formadores analisaram comigo as atividades de avaliação.
⎯ Recebi informações sobre o que estava a fazer bem e o que necessitava de melhorar.
⎯ Os formadores ajudaram-me a saber como melhorar a minha aprendizagem.
⎯ Os resultados da avaliação refletem o nível de aprendizagem atingido.
⎯ As atividades de avaliação são compreensíveis.

As respostas obtidas são apresentadas no Gráfico 18, sem diferenciação por áreas.
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Também lhes foi perguntado se poderiam fornecer exemplos de atividades de avaliação. Foram
apresentadas 19 respostas no Quadro 20. Algumas das respostas faziam referência principalmente
ao sistema de avaliação (avaliação com caras, avaliação com setas, com imagem de fundo, com três
níveis de avaliação) e não tanto à própria atividade de avaliação. Algumas pessoas referem-se à
avaliação realizada através de testes e de atividades práticas. Outras pessoas concentram-se no
feedback dado pelos formadores (Posso falar com o meu formador quando os meus colegas se
metem comigo. Depois de ter concluído o trabalho, disseram-me se fiz um bom trabalho. Ajudamme a corrigir os meus erros. Sempre que fiz alguma coisa errada, corrigiram-me. Depois de ter
concluído o trabalho, debatemos sobre o meu desempenho. Eles informam-me sempre que cometo
erros). Algumas pessoas mencionaram a autoavaliação (Eles fizeram-me perguntas, para que eu
avaliasse como é que me saí. O formador pediu-me para eu me autoavaliar sobre se me saí bem ou
não.).
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Quadro 20. Respostas às perguntas sobre exemplos de atividades de avaliação desempenhadas
durante a formação (pergunta 51)
Área
Limpeza

Caso
1
5
6
7

Cozinha

2
26

Jardinagem

13
19
20
21
23
24
44
45
47
48
50
53
54

Resposta
Avaliações através de atividades práticas
Testes de avaliação
Testes de avaliação
Preenchemos folhas de cálculo com os materiais necessários e
só depois é que dizemos a parte prática
Fazer café
Posso falar com o meu formador quando os meus colegas se
metem comigo
Testes de avaliação
Numa folha pendurada na parede, com três (3) níveis de
avaliação
Avaliação com caras
Avaliação com caras na parede
Avaliação com caras
Avaliação com setas
Depois de ter concluído o trabalho, disseram-me se fiz um
bom trabalho
Eles fizeram-me perguntas, para que eu avaliasse como é que
me saí
Ajudam-me a corrigir os meus erros
Sempre que fiz alguma coisa errada, corrigiam-me
Depois de ter concluído o trabalho, debatemos sobre o meu
desempenho
Eles informam-me sempre que cometo erros
O formador pediu-me para eu me autoavaliar sobre se me saí
bem ou não

Quando lhes foi perguntado se gostariam de fazer sugestões sobre a avaliação, apenas tivemos uma
resposta: “Ajuda-me ver primeiro como o formador exemplifica uma atividade, dessa forma não
cometerei erros.” (Código de participante: 47).
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4.5. Secção 5. Adequação da Formação ao Emprego
Esta secção do questionário tem como objetivo descobrir a relação entre a formação recebida nas
áreas de limpeza, cozinha ou jardinagem, e o emprego dos participantes no momento de resposta
ao questionário. De realçar que das 68 pessoas que receberam formação e que responderam à
pergunta, apenas 32.4% declararam que se encontravam nesse momento a trabalhar na área em
que receberam formação. O Quadro 21 apresenta os dados discriminados por área. Pode observarse que apenas no caso da área de limpeza, a maioria afirma que está a trabalhar na área em que
recebeu formação. É também de salientar que das 22 pessoas que afirmaram estarem a trabalhar na
área em que receberam formação, quase 96% das pessoas estavam integradas no regime de “apoio
protegido”.

Quadro 21. Número e percentagem de pessoas que trabalham na área em que receberam formação,
por área profissional
Área de Formação
Limpeza
Cozinha
Jardinagem
Total

Não
Contagem
%
Contagem
%
Contagem
%
Contagem
%

3
21.4%
19
79.2%
24
80%
46
67.6%

Sim
11
78.6%
5
20.8%
6
20%
22
32.4%

Total
14
100%
24
100%
30
100%
68
100%

100% das pessoas que responderam que estavam empregadas expressam estarem satisfeitos com
as competências adquiridas durante o programa de formação, e 92% consideraram que o que
aprenderam no programa de formação foi útil para o seu emprego atual. Apenas 4 de 25 pessoas
afirmaram não estarem satisfeitas.
Foi pedido às pessoas que explicassem o que é que achavam que necessitavam de aprender para
melhorar o seu desempenho no trabalho (pergunta 5). O Quadro 22 apresenta um sumário das
respostas recolhidas, organizadas por áreas. Foram apenas recolhidas 11 das respostas relacionadas
com a pergunta 5.
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Quadro 22. Respostas à pergunta sobre o que as pessoas pensam que necessitariam de aprender
para melhorarem o seu trabalho

Código

O que é que necessitaria de aprender para melhorar o seu
trabalho?

4

Saber utilizar Equipamentos de Proteção Individual

38

Mais formação

2

Gostaria de aprender a fazer um desenho sobre o café latte

10

Prestar mais atenção

30

Gostaria de participar em mais atividades de restauração
(catering)

36

Rapidez

12

Aprender a usar o motosserra

13

Sinto que já aprendi tudo o que precisava para o meu atual
emprego

16

Eu penso que podem sempre melhorar através da utilização
de novas experiências de aprendizagem

34

Formação sobre a utilização do motosserra (formação de
participantes na área do motosserra)
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Aprender a colaborar melhor com as outras pessoas

Limpeza

Cozinha

Jardinagem

4.6. Para Finalizar
Para finalizar o questionário, perguntou-se aos participantes se gostariam de fazer sugestões ou
destacar algumas coisas que pudessem ajudar os formadores e os gestores a planear melhor os
programas EFP na área de limpeza/cozinha/jardinagem. Foram obtidas 11 respostas, nenhuma para
a área de “limpeza”. O Quadro 23 apresenta as respostas. Embora o número de respostas recolhidas
seja pequeno, algumas ideias podem ser sublinhadas, tais como a procura por mais estágios, a
realização de estágios fora dos centros EFP, um melhor relacionamento com as famílias, a existência
de mais do que um formador, ter-se um maior conhecimento sobre o trabalho antes de se iniciar a
formação. Algumas das perguntas são difíceis de interpretar (participantes 56 e 59).
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Quadro 23. Respostas à pergunta “Gostaria de fazer alguma sugestão ou comentário sobre algo que
possa ajudar os formadores e gestores a planear um melhor programa de EFP nas áreas de
limpeza/cozinha/jardinagem?”

Cozinha

Código
2
26
55
56
59
64
66

Jardinagem

16

39
43
47
60
62

Sugestões ou observações para o Planeamento de
Programas EFP
Realizar mais estágio
Eu gosto dos programas do MARGARITA
Gostaria de ter mais do que um formador
Gostaria que houvesse igualdade de oportunidades entre
todos os beneficiários
Gostaria que houvesse igualdade de oportunidades entre
todos os beneficiários
Gostaria de cozinhar mais com outras pessoas da
organização e de fazer serviços de restauração (catering)
Gostaria de realizar mais atividades de restauração
(catering). Gostaria também de ter mais tempo para
dialogar e relaxar
Penso que seria bom termos também formadores com
deficiência para demonstrar que podemos fazer mais do
que sermos formandos. E que somos capazes de ensinar
outras pessoas
Eu considero que a atividade na horta é uma atividade
cansativa para mim, mas eu gosto de a fazer
Trabalho de casa, participação igualitária em todas as
atividades, melhor colaboração com os pais
Gostaria de assistir primeiro a um vídeo sobre o trabalho
Gostaria de realizar um estágio fora do MARGARITA
Gostaria de ter mais oportunidades de colaborar com os
outros e com o estágio
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5. LINHAS ORIENTADORAS PARA O PLANEAMENTO
DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO
Esta secção inclui as principais reflexões resultantes da análise dos dados obtidos no questionário, e
que podem estabelecer orientações para o planeamento de programas de formação EFP, nas áreas
de Cozinha, Jardinagem e Limpeza. As opiniões dos participantes no estudo constituem informações
que irão permitir uma reflexão sobre os diferentes aspetos da formação e apontam algumas
características e linhas de ação a serem consideradas no planeamento e desenvolvimento de
programas de formação deste tipo. Esta secção está estruturada em torno dos mesmos tópicos
incluídos no questionário: metodologia de ensino, materiais e ferramentas de apoio, estágio,
formadores, orientação personalizada, conteúdos, sistema de avaliação e adequação da formação
em relação ao emprego. No final da secção é apresentado um resumo das principais dicas para
formação derivadas deste estudo.

5.1. Metodologia de ensino
Com base nos contributos dos participantes, tudo indica que uma metodologia que combine tanto
as atividades individuais como as de grupo poderá ser adequada, de um modo geral. Será necessário
analisar-se rigorosamente quais as tarefas ligadas a cada profissão, de forma a se identificar quais as
atividades a realizar em grupo, individualmente ou através da aplicação das duas metodologias. As
preferências de cada pessoa também deverão ser tidas em conta.
É provável que nas diferentes áreas (Cozinha, Jardinagem e Limpeza), a importância conferida às
atividades em grupo ou individuais no programa de formação possa ser diferente. A partir da análise
realizada, destaca-se a importância de na Cozinha deverem ser privilegiadas as atividades individuais
que ajudem a pessoa a sentir-se mais independente. De qualquer modo, deverá reconhecer-se que
uma combinação de atividades individuais e em grupo é desejável.
Quanto aos tipos de atividades, os dados indicam que os baseados em dinâmicas de grupo,
simulações e atividades de manipulação parecem ser os mais úteis, de acordo com os pontos de
vista expressos pelos participantes. Em suma, são atividades que envolvem a participação direta de
pessoas ao realizarem manipulações ou simularem situações sobre como desenvolver um trabalho
específico. Esta questão deverá estar presente durante a formação.
Por fim, os participantes reconhecem que as explicações que os formadores lhes prestam antes de
desenvolverem uma atividade ou antes e durante a atividade são bastante valiosas para eles. No
entanto, é importante exercitar, dedicar tempo a explicar cuidadosamente em que consiste cada
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atividade, como a desempenhar e que aprendizagem desejam que seja obtida.

5.2. Materiais e Ferramentas de Apoio
As preferências demonstradas pelos participantes relativamente aos materiais e ferramentas de
apoio utilizadas na experiência formativa em que participaram permitem identificar algumas
orientações para a formação.
Uma combinação de diferentes materiais ou equipamentos de suporte parece ser o desejável para
uma melhor aprendizagem. Os participantes demonstram ter interesse em ferramentas visuais,
como fotografias, vídeos ou apresentações de diapositivos; também os documentos em papel ou
livros demonstram ser interessantes, principalmente na área de Cozinha, pois permitem visualizar
diferentes receitas ou recordar algumas dicas. Torna-se necessário recorrer-se a ferramentas
específicas, pois estas constituem um equipamento básico relacionado com a área de trabalho,
principalmente ligado a aulas práticas. Como tal, é importante que as ferramentas estejam
atualizadas, em boas condições, e que se sejam disponibilizadas as ferramentas adequadas para
pessoas com necessidades especiais (por exemplo, pessoas esquerdinas).

5.3. Estágio
O tema do estágio é uma questão-chave a abordar na respetiva formação. Dos 69 participantes,
apenas 19 afirmam terem concluído um estágio. Desses participantes, 19 acreditam que o período
de estágio foi gratificante, e todas as pessoas, à exceção de duas, afirmam terem recebido o apoio
necessário de um tutor no centro de formação e de um tutor na empresa durante esse período.
Alguns dos participantes do estudo (11 pessoas) argumentam que o estágio os ajudou a aprender
técnicas e processos relacionados com Jardinagem, Limpeza ou Cozinha, enquanto outros (7
pessoas) afirmaram que tem sido eficaz quanto à melhoria da aprendizagem relacionada com as
competências, como a responsabilidade, pontualidade, trabalho em equipa, colaboração, adaptação
às circunstâncias, entre outros.
A informação proveniente deste estudo salienta a necessidade de se avaliar cuidadosamente a
possibilidade de se disponibilizarem, dentro dos programas de formação, períodos de estágio na
área nas empresas. A experiência profissional permite que os formandos obtenham uma experiência
semelhante à de um possível futuro emprego. Durante o estágio, o formando tem a possibilidade de
pôr em prática o que aprendeu na formação numa situação de trabalho real. Poderão identificar os
pontos fortes da sua formação e também os aspetos que necessitam de ser melhorados. Nesse
sentido, tudo aponta que é desejável que não se espere pela experiência profissional no final da
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formação, mas sim que se consiga alternar a formação desenvolvida no meio académico.
A figura de um tutor com experiência profissional e de uma pessoa onde a experiência de trabalho
ocorre que exerce o papel de supervisor são importantes para que se garanta o apoio prestado e um
bom feedback ao formando. No entanto, o apoio que as pessoas recebem dos seus colegas de
trabalho nos ambientes práticos é importante não só para aprenderem os aspetos mais práticos e
processuais do trabalho, mas também para os ajudarem a adaptar-se ao seu ambiente.
Em relação à duração do período de estágio, as respostas têm sido muito variadas. Os participantes
falaram de uma experiência de trabalho que varia entre algumas semanas para uns e vários anos
para outros. Obviamente, a duração do período de estágio é baseada na duração global da
formação.
Os participantes deste estudo estão satisfeitos com o local onde realizaram o seu estágio. Os poucos
que propõem melhorar este período de experiência de trabalho comentam que gostariam de poder
realizar mais tarefas, utilizar ferramentas mais diretamente relacionadas com o trabalho, privilegiar
um ambiente de trabalho tranquilo, ter mais tempo para desenvolver tarefas e ter mais
oportunidades de trabalhar fora da fundação ou serviço que oferece a formação. Neste sentido,
seria necessário avaliar-se a possibilidade de se disponibilizar períodos de experiência de trabalho
em mais do que uma empresa ou em empresas do mercado de trabalho convencional. Isto iria
facilitar a relação entre postos de trabalho e inclusão laboral.
Assim, a possibilidade de se incluir um ou mais períodos de estágio na formação terá de ser
cuidadosamente analisada, o período de tempo deverá ser avaliado, os locais apropriados para a
colocação encontrados e a forma como os estudantes serão monitorizados e avaliados durante esse
período deverão ser definidos.

5.4. Formadores
Relativamente aos formadores, os formandos valorizaram uma série de pontos relacionados com o
facto de os formadores os terem ajudado a compreender os conteúdos, os terem tratado com
respeito, ajudado a aprender, esclarecido as suas dúvidas, terem conhecimento daquilo que
explicavam, se era fácil contactá-los para lhes pedir ajuda, se ajudavam a criar um ambiente de
trabalho e de aprendizagem confortável e se sugeriam atividades diferentes, consoante as
necessidades de cada formando. De todos os pontos, a ideia de que a equipa de formadores sugere
diferentes atividades de acordo com as necessidades de cada formando é a que contempla o menor
número de respostas afirmativas, embora a percentagem ainda seja superior a 80%. Esta pergunta
refere-se à personalização do Ensino. Uma parte dos participantes pensa que esta personalização
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apenas ocorre parcialmente ou que é praticamente inexistente. Portanto, embora a avaliação seja
bastante positiva, algumas pessoas que responderam ao questionário entendem que os formadores
poderiam adaptar melhor a aprendizagem às suas necessidades. Neste sentido, os formadores
deverão estar sensibilizados para atender à diversidade e deverão possuir ferramentas e recursos
pedagógicos, de forma a avaliar as necessidades dos formandos e a adaptar e personalizar o ensino.
O trabalho em pequenos grupos poderá favorecer a personalização, embora não seja o único fator.
De todas as perguntas relacionadas com a avaliação da equipa de formadores, as quais se referem à
capacidade da equipa de formadores em criar um ambiente acolhedor adequado à aprendizagem e
trabalho, esta é a que obtém, apesar de ser elevada (91%), a segunda percentagem mais baixa de
respostas. Neste sentido, alguns participantes consideram que os formadores poderiam esforçar-se
mais para ajudar a criar este ambiente. À pergunta sobre se gostariam de fazer sugestões, algumas
pessoas pedem que os formadores “sejam mais felizes e gentis, pacientes e tranquilos, e menos
tensos” (sic). Assim, é importante que os formadores considerem o ambiente relacional do grupo de
formandos e contribuam para a criação de um ambiente propício. Algumas sugestões, tais como o
pedido de que os formadores “fiquem mais tempo dentro da sala de aulas e não tanto no exterior”
(sic) indicam que, em algumas ocasiões, os formadores, por razões que fogem ao âmbito deste
estudo, não dedicam o tempo expectável ao ensino. Torna-se por isso necessário assegurar que o
pessoal envolvido na formação tenha o tempo adequado para a realização do seu trabalho em
condições e sem interferências, e também que os formadores possuam uma atitude respeitosa para
com os alunos.

5.5. Orientação personalizada
Os participantes reconhecem que a figura do tutor desempenha um papel importante na formação.
Cerca de 90% dos utilizadores que têm um professor-tutor durante a formação, apreciam que este
tutor os ajude a adaptar os conteúdos, bem como métodos e instrumentos de forma a favorecer a
sua aprendizagem. No entanto, alguns participantes afirmam que apenas os ajudam parcialmente
(17%). Os participantes no estudo consideram que o tutor os ajuda, acima de tudo, a compreender o
programa e a sua organização, apoiam estratégias de estudo e aprendizagem e ajudam a adaptar o
estilo de formação a cada utilizador.
No entanto, parece que, em geral, esta orientação personalizada não disponibiliza informações
sobre as opções de formação e de trabalho, assim que a formação é concluída, nem sobre os
recursos para se encontrar um emprego. Seria necessário alargar-se a orientação personalizada e
incluir-se orientações profissionais com ações destinadas a fornecer conhecimentos sobre os
recursos de procura de emprego, conhecimentos do ambiente de trabalho, ferramentas para se
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candidatarem a empregos, em suma, as competências e conhecimentos de recursos que facilitem a
procura de emprego.
Um dos participantes solicitou mais informações sobre a profissão para a qual está a receber
formação, neste caso, a Cozinha. Embora apenas um participante faça referência a isso, pode ser
uma ideia a ter-se em mente, ou seja, considerar-se a importância de se fornecer, na medida do
possível, informações suficientes sobre a profissão e, ao mesmo tempo, consciencializar-se para o
facto de que dentro da mesma área as tarefas específicas a desempenhar podem variar
consideravelmente.
O ponto em que se questiona se a equipa de formadores sugere diferentes atividades em função das
necessidades do aluno é o que obteve a menor percentagem de respostas (86,4%) do conjunto de
pontos relacionados com a avaliação da equipa de formadores. Uma pergunta que sugere este facto
é que, embora seja favorável que o tutor apoie a adaptação de estratégias e ferramentas para
personalizar a aprendizagem, os formadores não tutores também precisarão provavelmente de
apoio quanto à personalização das atividades de formação.

5.6. Conteúdos
Ao longo do questionário, foram obtidas informações gerais sobre quais os tipos de conteúdos que
são mais trabalhados na formação nas diferentes áreas. As percentagens mais elevadas de resposta
são obtidas para os pontos referentes ao facto de estes oferecerem conteúdos sobre como utilizar
as ferramentas da profissão, como cuidar destas ferramentas, e o ambiente de trabalho, sobre a
responsabilidade no trabalho e sobre o trabalho em equipa. Todos eles respondem a estes pontos
em mais de 90% dos casos. No entanto, parece que no caso da área de Cozinha, alguns participantes
não consideram que sejam suficientemente ajudados quanto a trabalhar em equipas e a relacionarse com colegas de trabalho. No caso da área de Jardinagem, algumas pessoas consideram que não
são ensinadas o suficiente sobre como evitar situações de risco. No entanto, a grande maioria
responde positivamente. Por conseguinte, todos estes aspetos devem fazer parte do conteúdo da
formação.
Para identificar os conteúdos de formação mais específicos, é necessário começar-se a partir da
análise das tarefas que são normalmente realizadas nas empresas, nestas áreas. Esta é a razão pela
qual devemos de ter em conta as contribuições dos proprietários de empresas, gestores de
empresas e trabalhadores, os quais poderão fornecer informações sobre quais são estas tarefas
principais e, a partir daqui identificar as competências que necessitam de ser trabalhadas na
formação.
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5.7. Sistema de Avaliação
Um dos pontos que mais chama a atenção sobre as respostas às questões relacionadas com o
sistema de avaliação, é que das 65 pessoas que responderam ao questionário, apenas 20
responderam que lhes foram atribuídas atividades de avaliação. Uma possível interpretação destes
dados é que são realizadas poucas atividades de avaliação dos formandos, mas esta não é única
interpretação possível. Pode também significar que as pessoas que participam em processos de
formação não identificam facilmente quais das atividades que estão a fazer é que são atividades de
avaliação.
A maioria dos que afirmam terem-lhes sido atribuídas atividades de avaliação relatam que o fazem
geralmente no final do período de formação, embora também façam algumas atividades durante a
formação. A avaliação da aprendizagem pode ser realizada durante o processo de formação, de
forma a permitir que a equipa de formadores obtenha informações, de modo a poder tomar
decisões sobre os processos de ensino, analisar em que aspetos é necessário dar maior destaque,
valorizar estratégias, entre outros aspetos. Desta forma, os alunos podem obter informações sobre
o seu progresso e orientação sobre as estratégias de aprendizagem. A avaliação no final de um
período de formação permite obter informações sobre os resultados alcançados no processo de
aprendizagem e tomar decisões sobre a orientação a ser dada aos formandos face aos futuros
empregos ou à continuidade do processo de formação. A avaliação deve fornecer informações
suficientes de forma que se possa documentar o nível de realização do formando. A avaliação
contínua e a avaliação final devem ser expressamente planeadas no programa de formação.
As estratégias de avaliação podem ser diversas, mas é desejável que se baseiem em atividades
práticas, que permitam a observação de como a pessoa está a progredir em ambientes semelhantes
aos que serão encontrados quando ocuparmos um local de trabalho na área de Limpeza, Cozinha ou
Jardinagem.
Em geral, os participantes que avaliaram o sistema de avaliação consideram que as atividades de
avaliação estão realmente relacionadas com o que a equipa de formadores ensina, refletem a
aprendizagem que alcançaram e são bem compreendidas. Consideram também que os formadores
os ajudam a melhorar a sua aprendizagem, fornecendo-lhes informações sobre o que fazem bem e o
que necessitam de melhorar.
O que tem o índice mais baixo de classificações positivas, embora também com uma percentagem
elevada (86,4%) está relacionado com o ponto "Os professores revêm as atividades de avaliação
comigo".
Os processos de avaliação devem ser utilizados para orientar os formandos, pelo que devem ser
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disponibilizados espaços e horários para que os formadores, juntamente com o formando, possam
rever e avaliar as atividades e realizações e, a partir daí, orientar a pessoa sobre o que melhorar e
como fazê-lo.

5.8. Adequação da formação ao emprego
De acordo com a informação recolhida, das 68 pessoas que receberam formação e responderam à
pergunta sobre se estavam a trabalhar na área em que receberam formação, apenas 32,4%
afirmaram, ao responderem ao questionário, que estavam a trabalhar na mesma área em que
tinham recebido formação. Por áreas, é a de Limpeza onde mais pessoas trabalham na área em que
receberam formação (78,6%), enquanto nas áreas de Cozinha ou de Jardinagem cerca de 80% das
pessoas dizem não estarem a trabalhar na área em que receberam formação. Com base nos dados
obtidos, tudo aponta para que nas áreas de Cozinha e Jardinagem seja mais difícil encontrar
trabalho do que na área de Limpeza. A análise das razões que podem explicar esta diferença foge ao
âmbito de aplicação deste relatório. Poderiam estar relacionados com o contexto socioeconómico e
empresarial, com a relação entre os centros de formação e as empresas das diferentes áreas, as
características específicas de cada área profissional, entre outras razões. De qualquer modo, é
necessário fazer-se uma reflexão sobre a ligação entre a formação oferecida e as possibilidades de
futura inserção laboral dos participantes.

58

6. DICAS PARA FORMAÇÃO
Esta secção resume as dicas para formação na forma de pontos. Ou seja, as orientações a ter em
conta no planeamento de programas de Formação Profissional e Educacional para pessoas com
deficiência intelectual nas áreas de Cozinha, Jardinagem e Limpeza.
As "dicas" procuram especificar o que fazer e ter em consideração no planeamento da formação,
mas num sentido bastante lato. Isto para que cada centro EFP possa analisar qual é a sua situação
atual no que diz respeito à formação oferecida nestas três áreas e, a partir daí, selecionar e adaptar
as orientações consideradas mais relevantes em cada caso. As dicas para a formação foram
organizadas tendo em conta os diferentes elementos que um programa de formação deve ter:
objetivos de formação, conteúdos, metodologia de ensino, estágio, orientação personalizada e um
sistema de avaliação. Foram também incluídas algumas dicas para a formação relacionada com os
formadores. Concentrámo-nos nas orientações que derivam do estudo realizado com base nas
opiniões e pontos de vista das pessoas com deficiência intelectual que participaram em processos
de formação nestes domínios.

Objetivos de Formação
⎯ Analisar quais as tarefas envolvidas no trabalho na área de Cozinha, Limpeza e Jardinagem,
para as quais as pessoas pretendem receber formação. Para identificar estas tarefas, é
necessário disponibilizar-se uma orientação de profissionais e empresas da área.
⎯ Identificar claramente quais são os domínios de aprendizagem estimados que a pessoa
desenvolve através da formação.
⎯ Tenha em mente que a aprendizagem pode estar relacionada com competências e
procedimentos que são necessários para realizar tarefas de trabalho, mas também com
comportamentos relacionados com o trabalho em equipa e a relação com colegas de
trabalho e patrões.

Conteúdos da Formação
⎯ Identificar claramente quais os conteúdos a estudar, com base numa análise das tarefas
desenvolvidas em cada área.
⎯ Incluir conteúdos relacionados com o conhecimento das tarefas típicas da área de
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trabalho e as ferramentas específicas da área e a sua utilização.
⎯ Incluir conteúdos relacionados com as competências necessárias para se trabalhar numa
área específica.
⎯ Incluir trabalho relacionado com as capacidades e comportamentos associados ao trabalho
em equipa, relações interpessoais (relação com colegas de trabalho e patrões),
responsabilidade no local de trabalho, entre outras.
⎯ Para além dos conteúdos específicos de cada área, a formação deverá incluir processos de
orientação profissional e ocupacional, portanto, conteúdos relacionados com a procura de
emprego e conhecimento do local de trabalho, em geral, e o contexto de trabalho local.
⎯ Incluir conteúdos relacionados com a saúde e segurança no trabalho.

Metodologia de Ensino
⎯ Encontrar uma combinação de atividades individuais e de grupo que permitam alcançar a
aprendizagem e que se complementem mutuamente, identificando claramente quais são os
objetivos com as diferentes atividades.
⎯ Planear as atividades de ensino, tendo em conta as diferentes necessidades dos formandos,
isto significa que, se necessário, determinadas atividades deverão ser adaptadas ou
ajustadas quer em termos de conteúdo, quer em termos de estratégias de aprendizagem.
⎯ Planear atividades práticas que envolvam a participação ativa com a pessoa que se encontra
a realizar algo nesse momento.
⎯ No desenvolvimento das atividades de aprendizagem, combinar o uso de materiais em
diferentes formatos (escritos, orais, visuais), para que a pessoa possa encontrar o que
melhor a ajuda a aprender.
⎯ Dar especial destaque aos materiais visuais (fotografias, vídeos, imagens) que possam ajudar
a tornar a informação mais acessível para os formandos.
⎯ Assegurar que os materiais e ferramentas de apoio à aprendizagem estão atualizados, que
estão adaptados à área de trabalho para a qual os formandos estão a receber formação, e
permitir que estes desenvolvam boas práticas.
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Estágio
⎯ Planear períodos de estágio no âmbito do programa de formação com a duração suficiente
para permitir o desenvolvimento de um processo de adaptação ao local de trabalho,
aprendizagem das competências e apreciação do processo de aprendizagem.
⎯ Escolher, na medida do possível, locais para a prática, onde a pessoa possa desempenhar
um papel ativo, participar na atividade de trabalho e receber o apoio necessário no local de
prática, de forma a melhorar a sua aprendizagem.
⎯ Trabalhar com a empresa e disponibilizar apoio na receção e acompanhamento da pessoa
no local de estágio.
⎯ Não esperar pelo fim da formação para realizar o estágio. Se possível, alternar entre
períodos de formação e períodos de trabalho na empresa.
⎯ Disponibilizar uma pessoa de referência ou um tutor do centro de formação ao formador,
assim como uma pessoa de referência do local de trabalho.
⎯ Orientar o tutor quanto às linhas de orientação, no que toca ao que deve fazer e como
comunicar com os outros, de forma a garantir o acompanhamento da pessoa que realiza o
estágio.
⎯ Durante o estágio, dê à pessoa a oportunidade de desenvolver atividades que lhe permita
aprender as tarefas e utilizar ferramentas do local de trabalho.
⎯ Durante o estágio, dê à pessoa a oportunidade de aprender competências importantes para
o desenvolvimento de uma tarefa de trabalho relacionada com a responsabilidade, trabalho
em equipa e adaptação ao local de trabalho.
⎯ A partir do centro de formação, certifique-se de que o ambiente de trabalho recebe e apoia
a pessoa a executar a experiência de trabalho, e que os seus direitos são respeitados.
⎯ Planear os sistemas e ferramentas a serem utilizados para recolher as informações sobre o
progresso dos formandos e para dar feedback aos formandos sobre a sua aprendizagem
durante o estágio, tanto ao nível técnico como processual da profissão, assim como os
aspetos relacionados com o comportamento.
⎯ Analisar as possibilidades de proporcionar experiência de trabalho em diferentes tipos de
empresas, incluindo empresas de ambientes de trabalho convencionais, de modo a
aumentar a ligação entre a formação e as possibilidades de inserção laboral em ambientes
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convencionais.

Orientação Personalizada
⎯ Planear sobre que sistemas de orientação personalizada poderão ser incluídos no programa
de formação. Poderá abranger uma equipa de tutores e diversas atividades de orientação,
algumas individuais e outras em grupo.
⎯ Atribuir um tutor ou pessoa de referência a cada pessoa que participa na formação. Esta
pessoa acompanhará o estagiário durante todo o processo de formação. Esta figura poderá
ter diferentes funções: identificar as necessidades da pessoa com deficiência e propor
estratégias que os ajudem na sua aprendizagem, ser o ponto de contacto da pessoa, caso
esta tenha dificuldades, e oferecer orientação profissional personalizada e orientação
direcionada para o trabalho.
⎯ Devem colaborar com a equipa de formadores, nomeadamente, dando informações sobre
as necessidades e características da pessoa e aconselhando sobre possíveis estratégias para
a sua aprendizagem.
⎯ Antes do início da formação, prestar informações aos formandos sobre os tipos de tarefas,
contextos de trabalho e outros aspetos relacionados com o trabalho nessa área. Formular
uma estratégia, de forma que a pessoa possa ter informações suficientes para escolher se
está interessado/a em continuar a formação.
⎯ Incluir na orientação personalizada temas relacionados com a aprendizagem de
competências, ferramentas e recursos para a procura de emprego.
⎯ Incluir na orientação personalizada temas relacionados com informações sobre o mundo do
trabalho em geral (direitos e deveres laborais, tipos de contratos, etc.) e sobre o ambiente
de trabalho em áreas próximas (saídas profissionais, empresas da área existentes no
território, etc.).

Sistema de Avaliação
⎯ Identificar claramente quais as áreas de aprendizagem que a pessoa tem que atingir, com os
diferentes níveis de desempenho planeados.
⎯ Planear o sistema de avaliação do processo de formação. Recomenda-se que seja incluída
uma avaliação contínua ao longo do processo e uma avaliação final.
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⎯ Identificar claramente as atividades de avaliação e assegurar que estas são indicadas para a
identificação dos diferentes níveis de desenvolvimento das competências.
⎯ Diferenciar claramente a forma como a avaliação continua é realizada ao longo do processo,
com atividades que permitam documentar o progresso, ajustando o processo de
aprendizagem e orientando o percurso educativo do formando. As atividades de avaliação
final deverão estar orientadas para a avaliação global da aprendizagem e fornecer
informações sobre o grau de realização de competências.
⎯ Recorrer a atividades de avaliação de diferentes tipos (atividades práticas, manipuladoras,
elaboração de alguns tipos de materiais, exercícios escritos, etc.), para que as pessoas com
acesso a diferentes formas de aprendizagem possam demonstrar o que aprenderam.
⎯ Priorizar atividades de avaliação que impliquem a aplicação prática da aprendizagem feita, e
que se consiga observar como é que a pessoa as executa em ambientes de trabalho reais ou
semelhantes ao contexto de trabalho da área de formação.
⎯ Realizar a avaliação final com base em atividades que tenham sido praticadas ao longo do
processo de formação.
⎯ Decidir em que momento é que o feedback da formação será fornecido aos formandos e
através de que estratégias (grupo, tutoriais individuais, etc.).
⎯ Informar claramente os formandos sobre o sistema de avaliação disponibilizado.

Formadores
Escolher formadores aptos para ensinar pessoas com deficiências intelectuais. Neste caso, a equipa
de formadores:
⎯ Deverá ter recursos pedagógicos para conseguir planear e desenvolver a atividade de
ensino, adaptando-a à diversidade de necessidades dos formandos.
⎯ Deverão possuir competências para gerir o ambiente do grupo de formação, contribuindo
para a criação de um ambiente relacional adequado à aprendizagem.
⎯ Deverão ser capazes de estabelecer um elo educativo baseado no respeito pelas pessoas
com deficiências.
⎯ Assegurar que o pessoal que se irá dedicar à formação tem o tempo e o espaço adequados
para desenvolveram uma boa tarefa educativa. Assegurar uma clara distribuição de funções
63

e tarefas entre o pessoal da organização que fornece a formação.
⎯ Disponibilizar estratégias de formação e de apoio aos formadores com vista a ajudá-los a
planear e desenvolver o ensino, tendo em linha de conta as necessidades de cada formando.
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Apêndice 1: Questionário

Secção 1: Dados pessoais

1. Idade___________
2. Sexo
−

Masculino

−

Feminino

3. Nome do Centro EFP onde recebe a formação_____________________________________
4. Cidade de residência_________________________________________________________
5. País_______________________________________________________________________

Secção 2: Experiência profissional e de formação
Experiência de formação antes do EFP

1. Grau de Ensino concluído antes do EFP:
−

Ensino Primário

−

Ensino Secundário obrigatório

−

Ensino pós-secundário

−

Ensino Superior

−

Outro (aqui poderá incluir estudos/formações realizadas numa área não formal)
_______________________________________________________________________

2. Caso tenha concluído o ensino pós-secundário ou o ensino superior, indique-nos por favor
o nome dos estudos que realizou
_____________________________________________________________________________
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3. Nível mais elevado de ensino certificado antes do EFP:
−

Certificado do Ensino Primário

−

Certificado de Ensino Secundário obrigatório

−

Ensino pós-secundário

−

Ensino Superior

−

Outro__________________________________________________________________

Experiência de formação em programas EFP
4. Áreas em que recebeu formação (assinale com um visto mais do que uma opção, se necessário):
−

Limpeza

−

Cozinha

−

Jardinagem

−

Outro_________________________________________________

5. Selecione uma das áreas de Formação (limpeza/cozinha/jardinagem ou outra) em que tenha
participado, selecione os dois principais cursos ou programas que tenha realizado e responda às
perguntas 6 a 12:
6. Tema da formação________________________________________
7. Quanto tempo durou o curso? _________________________________
8. O curso incluiu aulas teóricas?
−

Sim

−

Não

9. O curso incluiu aulas práticas?
−

Sim

−

Não
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10. O curso incluiu um período de estágio?
−

Sim

−

Não

11. Quando é que fez esta formação? _________________________________
12. Onde é que fez esta formação? ___________________________________

Entre os principais cursos e programas que tenha realizado nesta área de formação, pense num
outro curso em que tenha participado e responda às questões 13 a 19:

13. Tema da formação________________________________________
14. Quanto tempo durou o curso? _________________________________
15. O curso incluiu aulas teóricas?
−

Sim

−

Não

16. O curso incluiu aulas práticas?
−

Sim

−

Não

17. O curso incluiu um período de estágio?
−

Sim

−

Não

18. Quando é que fez esta formação? _________________________________
19. Onde é que fez esta formação? ___________________________________
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Experiência profissional antes do EFP

1. Área(s) em que tenha adquirido experiência profissional (assinale com um visto mais uma
opção, se necessário):
−

Limpeza

−

Cozinha

−

Jardinagem

−

Outro__________________________________________________

Caso tenha experiência profissional em mais do que uma destas áreas, por favor selecione a última
opção e responda à seguinte pergunta:
2. Área de formação:
−

Limpeza

−

Cozinha

−

Jardinagem

−

Outro_________________________________________

3. Onde é que trabalhou?
____________________________________________________________________________

4. Que tarefas é que tinha que desenvolver?
____________________________________________________________________________

5. Quanto tempo durou o seu contrato de trabalho?
____________________________________________________________________________
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Secção 3: Situação atual de formação e trabalho

1. Principal atividade atual:
−

Estou a estudar (ou estou a receber formação num Centro EFP)

−

Estou a Trabalhar

−

Estou a trabalhar em part-time e a estudar a tempo parcial

−

Não estou a estudar, nem a trabalhar

2. Se está a estudar, em que área é a sua formação?
−

Limpeza

−

Cozinha

−

Jardinagem

−

Outra área de estudo (por favor, especifique qual é a área) ______________________

3. Se está a trabalhar, em que área se encontra atualmente a trabalhar?
−

Limpeza

−

Cozinha

−

Jardinagem

−

Outra área de estudo (por favor, especifique qual é a área) ______________________

4. Se está a trabalhar, que tarefas desenvolve no seu trabalho atual?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Secção 4: Satisfação com a formação (esta parte pode referir-se a uma formação EFP
em curso ou já concluída)
1. Selecione apenas uma das seguintes áreas de formação como referência para responder às
secções 4 e 5 deste questionário (selecione apenas UMA área)
−

Limpeza

−

Cozinha

−

Jardinagem

2. Ficou satisfeito com a Formação recebida na área selecionada, de um modo geral (a área
selecionada na pergunta 1)?

Metodologia de Ensino e de aprendizagem
3. Realizou (ou realiza) trabalhos de grupo na sua formação?
−

Sim

−

Não

4. Realizou (ou realiza) atividades individuais?
−

Sim

−

Não

5. Que tipos de atividades é que refere?
−

Atividades individuais

−

Atividades de grupo

−

Não tenho uma preferência especial
70

6. Que tipos de atividades o ajudam a aprender melhor?
−

Atividades individuais

−

Atividades de grupo

7. Que tipos de atividades realizou (ou realiza) durante a Formação (selecione até três opções
principais)?
−

Atividades de simulação

−

Atividades de dinâmicas de grupo

−

Experiências

−

Atividades de manipulação

−

Atividades de escrita

−

Atividades de leitura

−

Atividades de jogos

−

Atividades de computador/tablet

−

Outras (especifique)________________

8. Das atividades indicadas na pergunta 7, quais é que o ajudam a aprender melhor?
−

Atividades de simulação

−

Atividades de dinâmica de grupo

−

Experiências

−

Atividades de manipulação

−

Atividades de escrita

−

Atividades de leitura

−

Atividades de jogos

−

Atividades de computador/tablet

−

Outras (especifique)________________
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9. Quando é que o professor costumava dar (ou dá) explicações? (selecione em qual das seguintes
opções era (ou é) mais habitual)
−

Antes de iniciar uma atividade

−

Durante a atividade

−

No final da atividade

−

Outra ______________________________

10. Quando é que prefere que o formador dê explicações relacionadas com as atividades? (poderá
escolher mais do que uma opção)
−

Antes de iniciar uma atividade

−

Durante a atividade

−

No final da atividade

−

Outra ______________________________

11. O que é que mudaria nas atividades de aprendizagem? Tem alguma sugestão?

____________________________________________________________________
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Materiais e ferramentas de apoio
12. Por favor, diga-nos se os seus formadores do programa de formação utilizam uma das seguintes
ferramentas durante as sessões de ensino (assinale mais do que uma com um visto, se
necessário)
−

Apresentação de diapositivos

−

Quadro

−

Quadro digital

−

Videos

−

Materiais da internet

−

Materiais em áudio

−

Documentos em papel

−

Livros

−

Computadores

−

Telemóvel

−

Folhas de papel grandes e marcadores

−

Fotografias

−

Ferramentas de desenho (Lápis, tintas, papel)

−

Ferramentas específicas relacionadas com a área do Emprego (limpeza, cozinha ou jardinagem)

−

Outras_________________________________________

13. Qual destas ferramentas é que prefere?
−

Apresentação de diapositivos

−

Quadro

−

Quadro digital

−

Videos

−

Materiais de internet
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−

Materiais em áudio

−

Documentos em papel

−

Livros

−

Computadores

−

Telemóvel

−

Folhas de papel grandes e marcadores

−

Fotografias

−

Ferramentas de desenho (lapis, tinta, papel)

−

Ferramentas específicas relacionadas com a área do Emprego (limpeza, cozinha ou jardinagem)

−

Outras_________________________________________

14. Porque é que prefere essas atividades?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

15. Durante as atividades práticas, utilizou (ou utiliza) ferramentas próprias da área de formação?
−

Sim

−

Não

16. Caso tenha respondido “sim” à pergunta 15, pode dar-nos alguns exemplos das ferramentas que
utilizou (ou utiliza) nas aulas de formação prática?
____________________________________________________________________________

17. Caso tenha respondido “sim” à pergunta 15, acha que havia (ou há) ferramentas e
equipamentos suficientes para os estudos?
−

Sim

−

Não
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18. Caso tenha respondido “não” à pergunta 17, o que é que esteve (ou está) em falta, na sua
opinião?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

19. As ferramentas e equipamentos funcionaram (ou funcionam) corretamente?
−

Sim

−

Não

20. Os computadores e a rede funcionaram (ou funcionam) bem?
−

Sim

−

Não

21. O que é que melhoraria em relação aos materiais e ferramentas? Tem alguma sugestão?
____________________________________________________________________________

Estágio (prática em contexto de trabalho)

22. Realizou (ou está a realizar) um estágio como parte da sua formação na área selecionada?
−

Sim

−

Não

Caso tenha respondido “sim” à pergunta 22, por favor, forneça informações descritivas acerca do
seu estágio, respondendo às perguntas 23 e 39. Caso tenha respondido “não”, por favor, avance
para a secção “Formadores” (página 40).
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23. Onde realizou (ou está a realizar) o estágio? (por favor, indique algumas informações sobre o
tipo de empresa (p. ex. hotel, restaurante, viveiro de plantas, lavandaria…)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

24. Quando é que fez (pu está a fazer) o estágio?
−

Imediatamente após a conclusão do período de formação no EFP

−

Entre dois períodos de formação no EFP?

−

Algum tempo (semanas, meses) após a conclusão do período de formação no EFP

−

Outro____________________________________________

25. Quanto tempo durou (dura) o estágio?
____________________________________________________________________________

26. Teve (ou tem) um tutor/supervisor escolar no estágio?
−

Sim

−

Não

27. Teve (ou tem) um supervisor na empresa onde realizou (realiza) o estágio?
−

Sim

−

Não

28. Que tarefas realizou (realiza) durante o estágio:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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29. Está globalmente satisfeito com este estágio?

30. Sente que teve (ou tem) o apoio necessário durante o estágio para aprender a realizar as tarefas
necessárias?

31. Os seus colegas de trabalho ajudaram-no (ou ajudam-no) sempre que necessitou de ajuda?

32. Houve (ou há) algum colega de trabalho que o ajudou (ou ajuda) mais do que os outros?
−

Sim

−

Não

33. Caso tenha respondido “sim” à pergunta 32, pode dizer-nos em que é que essa pessoa o ajudou?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

34. Caso tenha respondido “não” à pergunta 32, pode dizer-nos em que é que sentiu que não teve
(ou tem) apoio?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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35. Sente que o estágio o ensinou a trabalhar nas áreas de limpeza, cozinha, jardinagem, entre outros?

36. O que pensa ter aprendido mais durante o período de estágio? Por favor, assinale 3 ou 4 coisas
que aprendeu durante o período de estágio.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

37. Caso já tenha terminado o estágio, o estágio ajudou-o a encontrar um emprego?

38. O estágio ajudou-o a realizar melhor o seu trabalho?

39. O que é que gostaria de melhorar no estágio? Tem alguma sugestão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

78

Formadores

40. Por favor, indique-nos em que medida concorda com cada uma das seguintes afirmações
relacionadas com os formadores do programa de formação.
Os formadores tratam-me com respeito
Os formadores ajudam-me a aprender
Os formadores esclarecem as minhas dúvidas
Os formadores explicam tudo de forma clara
Os formadores ajudam-me a compreender o conteúdo da formação
Os formadores conhecem bem aquilo que explicam
Os formadores sugerem diferentes atividades, consoante a necessidade
de cada formando
Consigo facilmente contactar os formadores, sempre que necessito de
ajuda com as atividades
Os formadores contribuem para a criação de um ambiente confortável
para a aprendizagem e trabalho

41. O que é que melhoraria em relação aos formadores? Tem alguma sugestão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Orientação personalizada

42. Teve (ou tem) um formador como referência ou um tutor durante a sua formação em limpeza,
cozinha, jardinagem ou outra?
−

Sim

−

Não

Caso tenha respondido “não“ à pergunta 42, por favor, avance para a secção “Conteúdos” (pergunta
46).

43. Por favor, indique-nos em que medida concorda com cada uma das seguintes afirmações
relacionadas com a orientação do tutor.
Ele/ela ajudou-me a compreender o programa de formação
Ele/ela ajudou-me a compreender como funcionava a organização do
programa
Ele/ela ajudou-me em relação às estratégias de estudo e aprendizagem
Ele/ela ajustou algumas coisas (conteúdos, métodos, ferramentas…), de
forma a ajudar-me com as atividades de aprendizagem
Ele/ela prestou informações e orientações sobre quais os
estudos/formação eu posso realizar assim que terminar o programa EFP
Ele/ela prestou informações e orientações sobre como e onde eu posso
procurar emprego

44. A orientação que ele/ela presta é (selecione as suas opções, se necessário):
−

Orientação individual

−

Orientação em grupo

45. O que é que melhoraria em relação à orientação personalizada? Tem alguma sugestão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Conteúdos
46. Por favor, indique-nos em que medida concorda com cada uma das seguintes afirmações
relacionadas com os conteúdos do programa de formação em limpeza/cozinha/jardinagem
A Formação ajudou-me a ser responsável no trabalho
A Formação ajudou-me a aprender a trabalhar em equipa
A Formação ajudou-me a aprender a cuidar das ferramentas de trabalho
e do ambiente de trabalho
A Formação ajudou-me a relacionar-se com os meus colegas de forma
adequada
Através da Formação, aprendi a utilizar as ferramentas da profissão
A Formação ajudou-me a saber como antecipar riscos e evitar situações
perigosas

Sistema de avaliação

Por favor, pense nas atividades que teve (pu tem) que realizar durante e n final do curso de formação.

47. Os formadores atribuíram-lhe (ou atribuem-lhe) alguma atividade de avaliação durante a
formação?
−

Sim

−

Não

Caso a resposta tenha sido “sim”, prossiga para a pergunta 48. Caso a resposta tenha sido “não”,
avance para a secção 5.

48. Poderia explicar-nos quando é que teve (pu tem) que concluir as atividades de avaliação?
−

Durante a formação

−

No final da formação

−

Ambos, tanto durante como no final do curso de formação
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49. Os formadores deram-lhe (ou dão-lhe) informações sobre o Sistema de avaliação do programa
de formação?

50. As informações sobre o sistema de avaliação foram (ou não) claras?

51. Poderia dar-nos alguns exemplos das atividades de avaliação que realizaram (ou realizam)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

52. Por favor, indique-nos em que medida concorda com cada uma das seguintes afirmações
relacionadas

com

as

atividades

de

avaliação

do

programa

de

formação

em

limpeza/cozinha/jardinagem.
As atividades de avaliação estavam relacionadas com aquilo que os
formadores ensinaram
Os formadores analisaram comigo as atividades de avaliação
Recebi informações sobre o que estava a fazer bem e o que necessitava
de melhorar
Os formadores ajudaram-me a saber como melhorar a minha
aprendizagem
Os resultados da avaliação refletem o nível de aprendizagem atingido
As atividades de avaliação são compreensíveis

53. O que é que melhoraria em relação ao Sistema de avaliação? Tem alguma sugestão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Secção 5: Adaptação da formação ao emprego
1. Encontra-se atualmente a trabalhar na área de limpeza/cozinha/jardinagem, na qual recebeu
formação EFP?
−

Sim

−

Não

Caso tenha respondido “sim”, por favor responda às seguintes perguntas:
2. Encontra-se a trabalhar em:
−

Emprego protegido?

−

Mercado de trabalho convencional?

3. Está satisfeito com as competências aprendidas durante o seu programa de formação?

4. É a aprendizagem obtida no programa de Formação útil para o seu trabalho atual?

5. O que é que gostaria de aprender para melhorar o seu trabalho atual?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. O que é que necessitaria de aprender para conseguir encontrar um emprego melhor na área de
limpeza/cozinha/jardinagem?
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Para finalizar
Gostaria de fazer alguma sugestão ou comentário sobre algo que possa ajudar os formadores e
gestores a planear um melhor programa de EFP nas áreas de limpeza/cozinha/jardinagem?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ícone feito por Alfredo Hernandez a partir de www.flaticon.com
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Apêndice 2: Formulário de Consentimento
INFORMAÇÃO SOBRE O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
EQUIPA EQUALvet
O EQUALvet é um projeto de investigação no qual os investigadores, formadores e prestadores de
serviços da Europa trabalham em conjunto com vista a melhorar a inclusão social de pessoas com
eficiências intelectuais.
Os parceiros deste projeto são: Margarita (Grécia), Primavera 85 (Itália), Fundació Mas Xirgu
(Espanha), TÜV Hellas (Grécia), EASPD (Bélgica) e Universidade de Girona (Espanha).

Objetivo da investigação
O objetivo da investigação é identificar os fatores que melhorem o grau de satisfação dos formandos
com deficiências intelectuais pela sua participação em procedimentos de ensino profissional.

O que pretendemos fazer
Recolher os pontos de vista dos participantes sobre as suas
experiências, através da aplicação de um questionário que irá avaliar a
experiência de aprendizagem até ao momento.
O questionário poderá demorar uma hora, aproximadamente, com o
apoio de um membro da equipa.

O que ganha ao responder ao questionário
O feedback que recebemos dos participantes irá ajudar os formadores a desenvolver uma melhor
metodologia de formação profissional nas áreas de limpeza, cozinha e jardinagem.
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FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Por favor, coloque um sinal de visto caso concorde com cada uma destas declarações:
Confirmo que li e compreendi a informação acima explicada sobre o projeto de
investigação.
Confirmo que me foi dada a oportunidade de fazer perguntas sobre o projeto.
Compreendo que a minha participação é voluntária e que posso desistir a
qualquer momento, sem que tenha que indicar nenhum motivo e sem sofrer
consequências negativas.
Compreendo que as minhas respostas serão estritamente confidenciais.
Dou permissão aos membros do grupo de investigação para terem acesso às
minhas respostas anónimas.
Concordo que os dados por mim facultados sejam utilizados em futuras
pesquisas.
Aceito participar no projeto acima indicado, respondendo para o efeito ao
questionário.

Gostaria de receber um relatório dos resultados do projeto acima referido?
−

Sim

Caso a resposta tenha sido “sim”, por favor forneça um endereço de
email para onde possamos enviar o relatório:

−

Não

________________________________________

Nome do participante (ou representante legal): ______________________
Data: _______________________
Assinatura: ___________________

Nome de pessoa que dá o consentimento: _____________________________
Data: ______________________
Assinatura: __________________
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