Dar formação técnica
com a abordagem

“WELDONE”

Utilizar abordagens
pedagógicas alternativas e
incorporar o desenvolvimento
de competências-chave na
formação técnica

Se é um professor, formador ou educador a trabalhar na área da soldadura ou nas áreas de
STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), o projeto WELDONE é para si!
O projeto WELDONE visa capacitar professores, formadores e educadores na utilização de abordagens pedagógicas
inovadoras e alternativas e métodos de avaliação que promovam um ambiente de aprendizagem ativo, onde a criatividade
e a assunção de riscos são incentivadas e os erros são valorizados como oportunidades de aprendizagem para os formandos.

Resultados do WELDONE
Disponível para ser implementado no Sistema de Qualificação EWF, outras entidades formadoras e instituições
de Ensino Superior, uma vez que incluem:
Resultado 1: Curriculum de Formação de formadores

Resultado 3: Como se tornar WELDONE
Kit com exercícios e boas práticas, útil para a implementação
do curso de formação de formadores WELDONE

Um currículo para um curso de desenvolvimento
profissional dirigido a professores e formadores,
composto por sete Unidades de Competência
(UCs) a ser implementado usando o modelo de
Workshop, promovendo a formação técnica ao
estilo WELDONE

Conjunto de métodos de avaliação formativa e sumativa a ser
utilizada durante o curso e a ser multiplicadas na formação técnica

Resultado 2: Publicação conceptual

Resultado 5: Diretriz pedagógica para o sistema EWF

Publicação composta por vários artigos que procuram
fomentar uma reflexão, focado em abordagens
pedagógicas alternativas, é o raciocínio que está por detrás
da aplicação destas abordagens na formação técnica

Recomendação para promover uma mudança
na abordagem pedagógica usada no Sistema de
Qualificação EWF

Resultado 4: Métodos de avaliação

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação)
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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DURAÇÃO DO PROJETO

set. 2019 – maio. 2022

Estrutura do Curriculum WELDONE
UC 1 - Múltiplas Inteligências e
estilos de aprendizagem

UC 2 - Didática centrada
no aluno

UC 3 - Gamificação

UC 4 - Competências digitais e
utilização de recursos digitais

Alinhada com o nível 4 do QEQ
12 h de contacto

Alinhada com o nível 5 do QEQ
10 h de contacto

Alinhada com o nível 5 do QEQ
14 h de contacto

Alinhada com o nível 4 do QEQ
12 h de contacto (24 h de carga

(24 h de carga horária)

(20 h de carga horária)

(28 h de carga horária)

horária)

UC 5 - A nova didática dos media: o uso
das redes sociais, microaprendizagem

UC 6 - Competências pessoal,
social e de aprendizagem

UC 7 - A competência do
Empreendedorismo

Alinhada com o nível 5 do QEQ
10 h de contacto

Alinhada com o nível 4 do QEQ
11 h de contacto

Alinhada com o nível 4 do QEQ
12 h de contacto

(20 h de carga horária)

(22 h de carga horária)

(24 h de carga horária)

Eventos WELDONE
- Atividades de aprendizagem
- Seminários de divulgação nacional
- Conferência Final do WELDONE
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