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Prefácio 
Este relatório faz parte do projeto de desenvolvimento Erasmus + de 2 anos, de setembro de 
2016 a agosto de 2018, intitulado "Curriculum for cultural volunteers and managers in sparsely 
populated areas" (sigla do projeto: SPAR). 
 
O projeto foi apoiado pelo Ecorys UK, a Agência Nacional do Reino Unido do programa Erasmus 
plus da União Européia. O círculo de parcerias é composto por seis organizações de cinco 
Estados membros da UE que trabalham na área de artes participativas, cultura voluntária, 
educação liberal para adultos e desenvolvimento da sociedade civil. Os parceiros são: 

 
Voluntary Arts network (UK) - see www.voluntaryarts.org 
National Association of Cultural Councils (DK) - see www.kulturellesamraad.dk 
Interfolk, Institute for Civil Society (DK) - see www.interfolk.dk   
Hungarian Folk High School Society (HU) - see www.nepfoiskola.hu  
Foundation of Alternative Educational Initiatives (PL) - see www.fundacjaaie.eu 
Municipality of Lousada, Division of communication, heritage, culture, education and sport 
(PT) - see 
 

www.cm-lousada.pt 

Nos últimos anos, vimos mais interesse político e público para reviver o rural em as áreas pouco 
povoadas nos estados membros e para combater a tendência atual, onde os cidadãos deslocam-
se das áreas rurais para áreas urbanas. Uma das maneiras para contrariar essa tendência pode 
ser promover um maior número de atividades disponíveis que envolvam atividades artísticas e 
culturais com valores associados à comunidade. 
 

O círculo de parceiros partilha a visão de que novas iniciativas no setor terciário promovido 
pelas associações de artes e cultura e seus voluntários podem fazer a diferença. Para garantir a 
sustentabilidade cultural nessas áreas, precisamos fortalecer o "cidadão ajuda cidadão" ou 
"abordagem par a par", pelo qual as associações da sociedade civil do setor transcultural de 
artes amadoras, cultura voluntária e herança, fornecem artes e atividades de cultura com valores 
agregados na comunidade. 
 

O objetivo do projeto é melhorar as competências das associações voluntárias e seus voluntários 
para proporcionar oportunidades culturais de artes e cultura em comunidades pouco povoadas, 
com valor agregado para participação cívica e democrática, vínculo comunitário e identidade 
local. Os objetivos a desenvolver são: 
 

• Formas inovadoras de divulgação para os cidadãos envolvidos nas artes e cultura para se 
tornarem hábeis voluntários culturais. 

• Cursos de alta qualidade, adaptados a esses grupos sobre como organizar atividades 
culturais com valores inseridos da comunidade. 

• As competências e habilidades das associações voluntárias para apoiar o voluntariado e 
a cooperação com as partes interessadas. 

 
 

 
As principais atividades do projeto foram e serão: 

http://www.voluntaryarts.org/�
http://www.kulturellesamraad.dk/�
http://www.interfolk.dk/�
http://www.nepfoiskola.hu/�
http://www.fundacjaaie.eu/�
http://www.cm-lousada.pt/�
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1. Para completar pesquisas de campo em cada país parceiro dos perfis de competências de 

voluntariado cultural bem sucedido, para obter uma linha de base, bem como exemplos 
de arte, para o sucesso de um trabalho em desenvolvimento. (janeiro-junho de 2017). 

2. Desenvolver diretrizes curriculares integradas para voluntários culturais, bem como 
diretores de cultura para fornecer atividades culturais cruzadas com valores associados 
à comunidade, onde o resultado são essas Diretrizes Curriculares (maio - junho de 
2017). 

3. Organizar e testar uma série de cursos-piloto nacionais para voluntários e diretores de 
cultura nos diversos contextos dos países parceiros (junho-setembro de 2017). 

4. Projetar e testar novos cursos piloto Erasmus + para voluntários da cultura, bem como 
diretores de cultura dos países parceiros (junho a outubro de 2017). 

5. Publicar um Compendium Curricular para educação adicional de voluntários da cultura, 
bem como diretores de cultura, para fornecer atividades de cultura e animação com 
valores de comunidade inseridos em cinco idiomas PDF-ed., EN, DK, HU, PL e PT 
(outubro de 2017 - fevereiro de 2018). 

6. Organizar e publicitar eventos de formação Erasmus + sustentáveis após o final do 
projeto (outubro de 2017 a fevereiro de 2018). 

7. Disponibilizar um Portal de Comunicação com informações de apoio sobre as questões 
do projeto, bem como apresentações do trabalho-piloto e resultados do projeto 
(novembro de 2016 a agosto de 2018). 

8. Divulgar os resultados e concluir cinco conferências nacionais e uma conferência 
europeia sobre o resultado do projeto (janeiro a agosto de 2018). 
 

Para mais informação, aceder website do projeto: www.sparproject.eu  

 
Esperamos que este Compêndio Curricular possa fornecer novos conhecimentos e oferecer 
inspiração a outras partes interessadas para elaborar novos eventos de formação para seus 
voluntários e funcionários, com o objetivo de proporcionar novas oportunidades de artes e 
cultura vivificantes nas áreas pouco povoadas com valores inseridos da comunidade. 

 

Janeiro  2018, 
Hans Jørgen Vodsgaard 

 

http://www.sparproject.eu/�
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1. Definições e significados do curriculo 

1.1 Possível definição1

"O termo currículo refere-se às lições e conteúdo académico ensinado em uma escola ou em 
um curso ou programa específico. Dependendo de quão amplamente os educadores definem 
ou empregam o termo, o currículo geralmente refere-se aos conhecimentos e habilidades 
que os alunos devem aprender, o que inclui os padrões de aprendizagem ou objetivos de 
aprendizagem que devem apreender; as unidades e as lições que os professores ensinam; as 
atribuições e projetos concedidos aos estudantes; livros, materiais, vídeos, apresentações e 
leituras usadas em um curso, os testes, avaliações e outros métodos utilizados para avaliar a 
aprendizagem dos alunos. Um currículo individual de professores, por exemplo, seria os pa-
drões de aprendizagem específicos, lições, atribuições e materiais usados para organizar e 
ensinar um curso específico.” 

 

1.2 O essencial do design curricular2

O contexto do currículo inclui consideração, pelo menos objetivos, resultados de formação, con-
teúdos, métodos de formação e avaliação. Cada um desses elementos é descrito abaixo. 

 

Objetivos 
Os objetivos do currículo são os motivos para a realização da "jornada de formação" - o seu 
propósito geral ou racionalidade do ponto de vista do aluno. 

Resultados da formação 
Os resultados de formação são os que os alunos aprenderão se seguirem o currículo com suces-
so. No enquadramento dos resultados de formação, é uma boa prática: 
a) Expresse cada resultado em termos entendíveis em que os alunos bem-sucedidos poderão 

entender e fazer. 
b) Incluir diferentes tipos de resultados. Os mais comuns são os objetivos cognitivos (conheci-

mento: fatos de aprendizagem, teorias, fórmulas, princípios etc.) e resultados de desempen-
ho (habilidades: aprender a nível prático como fazer, cálculos e processos). Em alguns con-
textos, também são importantes os desenvolvimentos afetivos (desenvolvimento de atitudes 
ou valores, por exemplo: os exigidos para uma determinada profissão). 

Este é o "conteúdo" do programa; os tópicos, questões ou assuntos que serão abordados à medi-
da que prosseguir. Ao selecionar conteúdo para inclusão, você deve ter em mente os seguintes 
princípios: 

Conteúdos 

a) Deve ser relevante para os resultados do currículo. Um currículo efetivo é intencional, cla-
ramente focado nos resultados de formação planeados. A inclusão de tópicos irrelevantes, 
por mais interessantes que sejam, atua como uma distração e pode confundir os alunos. 

b) Deve ser apropriado para o nível do programa ou unidade. Um bom currículo é progressivo, 
leva os alunos a avançar e a construir sobre o que foi dito antes. O material que é muito bási-
co ou muito avançado para o seu estado faz com osformandos fiquem aborrecidos ou 
desviem a sua motivação para aprender. 

                                                             

 
1 Definition by The Glossary of Education Reform – see http://edglossary.org/curriculum/ 
2 See also http://www.tlso.manchester.ac.uk/map/teachinglearningassessment/teaching/curriculumdesign   

http://edglossary.org/curriculum/�
http://www.tlso.manchester.ac.uk/map/teachinglearningassessment/teaching/curriculumdesign�
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c) Ele deve estar atualizado e, se possível, deve refletir uma pesquisa recente. 

Métodos de formação e ensino 
These are the means by which students will engage with the syllabus, i.e. the kinds of learning 
experience that the curriculum will entail. Although they will include the teaching that students 
will experience, (lectures, laboratory classes, fieldwork etc.) it is important to keep in mind that 
the overall emphasis should be on learning and the ways it can be helped to occur. For example: 
Estes são os meios pelos quais os formandos se envolverão com o programa, ou seja, os tipos de 
experiência de formação que o currículo implicará. Embora incluam o ensino prático em que os 
alunos irão frequentar (palestras, aulas de laboratório, trabalho de campo, etc.), é importante ter 
em mente a ênfase geral que deve ser a formação e as formas como ocorrerá. Por exemplo: 
a) O estudo individual é um elemento importante no currículo da universidade e deve ser pla-

neado com o mesmo cuidado que outras formas de formação. É boa prática sugerir tarefas 
específicas, além de confiar inteiramente nos alunos para decidir a melhor a maneira de usar 
seu tempo dispendido no estudo. 

b) O formando trabalhar em grupo também é importante. Os alunos aprendem uns com os 
outros de formas diferentes que não o fariam sozinhos ou com formadores e a inclusão de 
projetos e atividades de grupo pode mellhorar consideravelmente o currículo. 

c) A aprendizagem on-line é cada vez mais importante em muitos currículos e precisa ser cui-
dadosamente ponderada do seu contributo efetivo. Os materiais on-line podem ser um su-
porte valioso para aprender e podem ser pensados para incluir tarefas úteis de auto-
avaliação. (ver abaixo). 

Avaliação 
A formação ocorre de forma mais eficaz quando o formando recebe feedback, ou seja, quando 
eles recebem informação sobre o que eles já (e não) já aprenderam. O processo pelo qual essa 
informação é processada é a avaliação, e ode ser feita de três formas: 
a) Auto-avaliação ... através do qual o formando aprende a monitorarizar e avaliar sua própria 

formação. Esta deve ser significativa no currículo porque procuram-se graduados que sejam 
ao mesmo tempo reflexivos e autocríticos. 

b) Avaliação dos colegas, na qual os formandos fornecem feedback sobre a formação do outro. 
Isso pode ser visto como uma extensão da auto-avaliação e pressupõe confiança e respeito 
mútuo. A pesquisa sugere que os alunos possam aprender a julgar o trabalho uns dos outros 
de forma fiável quanto a dos formadores. 

c) Avaliação do tutor, na qual um membro da equipa de formação ou assistente dá feedback 
sobre o trabalho do formando. 

A avaliação pode ser formativa (onde há feedback para ajudar o formando a aprender mais) ou 
sumativo (expressa-se um julgamento sobre a realização do formando tendo por referência os 
critérios estabelecidos). Muitas tarefas de avaliação envolvem um elemento de ambos, isto é. 
uma tarefa marcada e devolvida ao aluno com comentários detalhados. 

 A avaliação sumativa geralmente envolve a atribuição de marcas ou notas. Estas ajudam a equi-
pa de formação a tomar decisões sobre a progressão dos alunos através do programa e a atri-
buição de degraus, mas eles têm um valor educacional limitado.  

Os alunos geralmente aprendem mais com o feedback formativo, pois entendem os pontos fortes 
e fracos de seu trabalho, do que conhecer a marca ou o grau dado a ele. 
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2. Diretrizes para elaborar um currículo de educação para adultos 
 
Essas orientações concentram –se em cursos de formação para adultos, e eles fazem a 
abordagem centrada no aluno e os princípios da aprendizagem baseada em resultados. A 
aprendizagem baseada em resultados centra-se nos resultados de aprendizagem que podem ser 
alcançados como resultado do processo de aprendizagem. 

2.1 Formação para adultos 
 

A formação é uma mudança nas atitudes / pontos de vista dos participantes e um aumento do 
conhecimento e / ou habilidades que ocorrem como resultado do treinamento (Kirkpatrick, 
1998). Essas mudanças ajudam os formandos a lidar melhor com o meio envolvente (Knowles, 
Holton e Swanson, 1998). 
 

Ensinar adultos é diferente de ensinar crianças. Os alunos adultos têm alta autoconsciência e 
experiência anterior - além disso, eles estão dispostos a encontrar associações entre sua 
experiência e o que foi aprendido; suas preferências de aprendizagem dependem do que 
precisam no trabalho ou na vida cívica, e também estão interessadas em aprender com base em 
problemas (Illeris, 2004; Knowles et al., 1998). 
 

Os adultos estão motivados para participar em formações por diferentes motivos. O interesse 
dos alunos adultos em aprender, está relacionado com a necessidade de aumentar sua 
qualificação, adquirir habilidades específicas, gastar tempo significativo com os outros ou 
entender melhor algo que não está claro até agora. Embora os adultos respondam a motivadores 
externos (como melhores oportunidades de carreira e maior salário), eles são mais 
influenciados por motivadores internos através dos quais eles entendem que a aprendizagem é 
necessária para seu próprio desenvolvimento (Knowles et al., 1998).  determinação 
 

O processo de aprendizagem pode ser dividido em quatro estágios interligados: 

 

 

 
 

 
Figura 1: Processo de formação para adultos desde a perspetiva dos organizadores (Pilli et al., 
2013) 

Organizar um programa de formação 

Analyzing and evaluating a 
training program  

Determining training needs Decisão sobre necessidades de formação  

Planear um programa de formação  Analisar e avaliar o programa de 
formação  
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2.2 Planear um programa baseado em resultados  
Um programa de formação específico começa com a definição de metas e partilha dessas 
informações com todas as partes interessadas do programa... os formandos, formadores, 
entidades envolvidas, patrocinadores e outros grupos de interesse devem estar cientes do 
objetivo e da eficácia do programa de formação. É importante levar em consideração a 
experiência anterior dos formandos e envolve-los no processo de definição de metas, se possível 
(Kirkpatrick, 1998). 
 

Quando um programa de formação é pedido por uma empresa ou uma associação, um grupo-
alvo já foi definido e a entidade contratante estabeleceu os objetivos. Neste caso, os formadores 
precisam especificar o conteúdo, os resultados de aprendizagem e os métodos de ensino; eles 
também têm que decidir sobre os requisitos específicos de formação. Um programa de formação 
é realizado de acordo com o currículo. Ao criar um currículo, tanto o grupo-alvo com suas 
necessidades quanto os resultados de formação são tidas em consideração (Pilli et al., 2013). 
 

O objetivo do currículo baseado em resultados tem que descrever o que é suposto ser alcançado 
até o final da formação - os objetivos são definidos a partir dos resultados de aprendizagem 
esperados dos participantes. Todo o processo de ensino se concentra em alcançar esses 
resultados da melhor maneira (Suskie, 2009). 

2.3 Informação curricular  
Normalmente, o conteúdo do currículo de educação continuada inclui pelo menos as seguintes 
informações: 
 

1) O título do currículo;  
2) O grupo a que se destina e a base para a compilação curricular;  
3) O alvo e os objetivos da formação 
4) Os resultados da formação;  
5) Os requisitos a serem cumpridos para o início dos estudos, se eles são um pré-requisito 

para a realização dos resultados de formação; 
6) O volume total de estudos, incluindo as proporções de sala de aula, trabalho prático e in-

dependente; 
7) O conteúdo dos estudos; 
8) Os métodos de aprendizagem e de ensino; 
9) A descrição do ambiente de estudo; 
10) A lista de materiais de estudo, se estes forem destinados à conclusão do currículo; 
11) As condições de conclusão e os documentos a serem emitidos; 
12) A descrição das qualificações, aprendizagens ou experiência de trabalho necessárias para 

a realização da educação continuada. 
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1. Título curricular  
Deve ser formulado de forma atrativa e informativa, e deve refletir o conteúdo da educação 
continuada. 

2. A referência curricular  
pode partir dos objetivos do curso de fomação; um currículo pode ser compilado com base no 
padrão de qualificação profissional, uma certa parte do padrão de qualificação profissional, o 
módulo do currículo nacional ou escolar ou uma certa parte desses currículos. Também é 
permitido confiar nos requisitos nacionais estabelecidos na legislação (não se aplicam na esfera 
cultural). 
 

3. O Propósito e os objetivos  
da formação inclui o objetivo ou propósito geral da formação e os objetivos mais específicos da 
aprendizagem. 

4. Os resultados da aprendizagem  
são formulados de acordo com o objetivo do processo de formação e devem ser mensuráveis, 
avaliáveis e realizáveis dentro de um período de tempo limitado. Geralmente, 4 a 6 resultados 
são apresentados. Esses resultados servem de base para selecionar métodos de ensino e 
aprendizagem adequados, bem como decidir sobre os métodos de avaliação, a estrutura e o 
conteúdo dos estudos. 
Tanto o objetivo como os resultados de aprendizagem podem ser envolvidos no currículo. 
Aprender - vem explicar e especificar o objetivo. 

 

5. Os requisites de admissão  
pode depender do contexto de formaçao e do grupo-alvo. Por exemplo, se o programa de 
formação é destinado a profissionais da cultura, espera-se a experiência anterior neste campo. 
No entanto, na maioria dos casos, não é necessário definir requisitos de início tão rígidos. 

6. O volume total de estudos  
Na educação continuada normalmente é medido em horas acadêmicas, ou seja, uma hora 
acadêmica é igual a 45 minutos. Por isso, deve-se ressaltar que um currículo leva em 
consideração o horário de trabalho dos formandos, e não os dos formadores. 
 
Os estudos podem ser divididos em: 

1) Trabalho auditivo - formação em ambientes de aprendizagem físicos e baseados na web, 
supervisionados pelo formador; 

2) Formação prática em ambientes escolares - atividades nas instalações escolares 
(ambiente prático de aprendizagem); 

        3) Formação prática em ambientes de trabalho - aprendizagem em local de trabalho ou 
associação cívica sob a supervisão de um instrutor local; 
 
       4) Trabalho independente - os alunos realizam de forma independente diferentes tarefas que   
têm certos objetivos e professores devem dar feedback (também pode ser feito em um ambiente 
de aprendizagem na web) para os alunos sobre o desempenho deles. 
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7.  O conteúdo dos estudos  
deve incluir informações sobre tópicos principais, questões ou assuntos que serão abordados 
durante a formação. 

8. Os métodos de aprendizagem e ensino 
deve ter em conta o objetivo do processo de formação, campo temático e tópicos, antecedentes 
dos formanodos, recursos disponíveis, ambiente de aprendizagem e também suas próprias 
competências (St. Clair 2015). 
 

Ao escolher métodos de formação e planear um processo de ensino, o quadro geral (currículo e 
tema principal, campo temático geral, objetivos e resultados de aprendizagem) deve ser mantido 
em mente; até mesmo os planos para cada dia de formação devem ser feitos, levando em 
consideração a imagem geral. O objetivo deve ser alcançar a harmonia entre os métodos de 
ensino e todo o curso. 
 

É muito comum distinguir entre métodos de ensino centrados no professor e centrados no 
aluno. Por exemplo, palestra, demonstração, discussão, etc., enquadram-se na categoria de 
métodos centrados no professor; Considerando que o trabalho em grupo (brainstorm, 
seminário, discussão, disputa, discussão em painel, etc.) e tarefas individuais (análise, mandala, 
etc.) enquadram-se na categoria de métodos centrados no aluno. 

9. O ambiente de formação 
pode ser físico ou baseado na web ou ambos, e as proporções dos ambientes devem ser 
específicas de acordo com o volume da lição. Dependendo do tipo de estudo, é importante 
indicar se a formação ocorre em uma sala de aula, sala de informática, laboratório ou em outro 
lugar. Se a formação ocorrer tanto na sala de aula como no laboratório, é necessário ressaltar 
que tipo de material / materiais se podem usar durante o curso. 
 

Os alunos também estão interessados no tamanho do grupo. 
 

Ao planear o processo de formação, é importante ter em mente que as pessoas geralmente 
relembram coisas de forma mais eficiente desta forma do que estas coisas foram apreendidas 
em primeiro lugar. Se os resultados de formação descrevem que os participantes podem usar 
novos conhecimentos em seu trabalho prático, a principal parte dos estudos deve incluir 
formação prática (Pilli et al., 2013). 

 

10. Materiais de estudo  
Os materiais de estudo têm de suportar o processo de criação de conhecimento, para isso deve-e 
dispor de informações e vários recursos on-line (fotos, vídeos, materiais de estudo especiais) 
podem ser usados além de livros didáticos, linhas-guia e outros materiais em papel (St. Clair, 
2015). 
Os materiais que são apresentados no currículo e utilizados durante os estudos, devem estar 
disponíveis e facilmente acessíveis aos participantes (por exemplo, folhetos ou downloads a 
partir da Internet). 
 

Os materiais de estudo devem ser mencionados no currículo ou no site da escola (no site do 
curso). Além disso, deve-se mencionar se os materiais são fornecidos pela instituição de 
formação ou se os participantes devem trazê-los e se o pagamento dos materiais está incluído na 
taxa de matrícula ou deve ser pago separadamente. 

 

11. Um certificado de curso ou nota de participação 
shall be issued to a person after completing the course. A certificate has to be informative, ena-
bling the participant to explain to his/her employer what has been learnt during the course.  
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A certificate is a document that certifies the completion of the continuing education, and it can 
be issued to a person if the accomplishment of the learning outcomes was assessed and the 
person accomplished all the required learning outcomes for the completion of the curriculum.  

A notice of participation in continuing education shall be issued to a person, if the accom-
plishment of the learning outcomes was not assessed or if the person did not accomplish all the 
required learning outcomes. A notice may only include information about those topics that were 
actually covered by the learner during the course.  

 
deve ser emitido a uma pessoa após termino do curso. Um certificado deve ser informativo, 
levando o participante a explicar ao seu empregador o que foi aprendido durante o curso. 
 

Um certificado é um documento que certifica a conclusão da educação continuada, e pode ser 
emitido a uma pessoa se a realização dos resultados de aprendizagem foi avaliada e a pessoa 
atingiu todos os resultados de aprendizagem necessários para a conclusão do currículo. 
 

Um aviso de participação na educação continuada deve ser emitido a uma pessoa, se o 
cumprimento dos resultados de aprendizagem não tiver sido avaliado ou se a pessoa não 
cumpriu todos os resultados de formação necessários. Um aviso só pode incluir informações 
sobre os objetivos que foram apreendidos pelo aluno durante o curso. 

12. Competências dos formadores  
pode ser feito segundo os seguintes critérios que também devem ser apresentados no currículo: 
 

1) Nível de educação (incluindo educação /formação contínua); 
2) Qualificação profissional (com certificado profissional); 
3) Experiência prática de formador no âmbito dos assuntos tratados no curso de formação. 

2.4 Avaliação 
A avaliação é uma parte importante do processo de formação (Drenkhan, 2016). A avaliação é 
importante, porque permite (Tummons, 2011): 
 

1)  descobrir, se a formação realmente ocorreu; 
2)  diagnosticar as necessidades dos alunos; 
3)  emitir um certificado, ou seja, aprovar oficialmente que a formação ocorreu; 
4) continuar com estudos e provar o nível de qualificação; 
5) avaliar o progresso na consecução dos objetivos do curso de formação; 
6) para motivar e incentivar os formandos. 
 

A avaliação pode ser caracterizada como um ciclo contínuo de quatro passos (Figura 2): 
primeiro, são estabelecidos resultados de formação claros e mensuráveis e, depois disso, os 
alunos usufuem de oportunidades para alcançar esses resultados. As informações e as 
evidências são recolhidas e analisadas constantemente, para descobrir se a formação real atende 
às expectativas esperadas - de acordo com os resultados, a formação será desenvolvida mais 
tarde. (Suskie, 2009). 
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Figure 2: Avaliação em quatro passos (Suskie, 2009) 
 

Um método de avaliação tem que imitar de perto uma atividade ou situação, onde os alunos mais 
tarde têm que usar o conhecimento e / ou as habilidades que aprenderam durante o curso 
(Stenström, 2005). 
 

A seleção de métodos de avaliação depende do campo temático, do tamanho do grupo de estudo 
e das condições do ambiente de formação (Tummons, 2011). Os métodos de avaliação podem 
ser divididos em dois tipos: 

1) foco na avaliação do processo - por exemplo, trabalho prático, demonstração de habili-
dades práticas, entrevista, critérios de avaliação descrevem as atividades do aluno (por 
exemplo, "limpa seu local de trabalho"); 

2)  o foco é na avaliação dos resultados - os resultados são refletidos nos critérios de 
avaliação (por exemplo, "um portfólio inclui auto-análise, no qual o formando compara 
suas competências no início da formação e no final da aprendizagem "). 
 

No caso de alunos adultos, os seguintes métodos de avaliação podem ser utilizados: observação, 
exame, testes informáticos, demonstração de desempenho prático e apresentações de grupo 
(Tummons, 2011). 
 

Os alunos devem ser notificados sobre os critérios para avaliar a realização da aprendizagem já 
no início dos estudos. Durante os estudos, os alunos recebem feedback sobre seu 
desenvolvimento (chamado avaliação formativa). 
 

A avaliação sumativa é usada logo após a formação - os alunos recebem feedback sobre sua 
aquisição de novos conhecimentos / habilidades e são feitas conclusões sobre a medida em que 
os alunos alcançaram resultados de aprendizagem. O feedback ajuda os alunos a entender seus 
pontos fortes e fracos, e fornece informações aos formadores sobre a organização do curso 
(Suskie, 2009). 

2.5 Avaliação 
The evaluation of the effectiveness of the training already begins in the preparation phase by 
formulating the objective of the evaluation, evaluation criteria and performance indicators and 
by choosing appropriate tools for collecting information.   

In case of training, it is possible to evaluate: learning environment, training providers, study 
materials, the use of media devices, the organisation of the training (administrative aspects) and 
assessment tools. In the long term, the success of the training is evaluated by taking into account 
the ways participants use new knowledge, skills, views and attitudes after the course, and the 
changes that take place in learners’ actions as a result of the training (Kirkpatrick, 1998). 

Fornecer oportuni-
dades de formação 
 

Avaliação da formação 

Usar resultados de 
avaliação 

 

Estabelecer resultados de forma-
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A avaliação da eficácia da formação começa na fase de preparação, na formulação do objetivo da 
avaliação, critérios de avaliação e indicadores de desempenho e na escolha de ferramentas 
adequadas na coleta de informações. 
 

Em caso de formação, é possível avaliar: ambiente de aprendizagem, formadores, materiais de 
estudo, uso de dispositivos de comunicação social, organização da formação (aspectos 
administrativos) e ferramentas de avaliação. A longo prazo, o sucesso da formação é avaliado 
tendo em consideração as formas como os participantes usam novos conhecimentos, 
habilidades, pontos de vista e atitudes após o curso e as mudanças que ocorrerão nas ações dos 
alunos como resultado da formação (Kirkpatrick , 1998). 

 

Table 1: Kirkpatrick’s Modelo de avaliação de formação (Kirkpatrick, 1998; Forsyth et al., 1995) 

Nível Conteúdo de avaliação Dados de recolha 
Pensamentos e sentimentos dos 
participantes logo após a 
formação. 

Nível 1- reação 

 

Comentários dos participantes durante 
e no final da formação, oralmente ou 
por escrito. 
 

O alargamento do conhecimento 
e / ou das habilidades dos 
participantes e as mudanças na 
sua atitude. 

Nível 2-formação Demonstração de conhecimento, teste, 
exame, jogo de papéis, entrevista (ou 
outros métodos) durante a formação. 
Testado (de preferência) antes e depois 
da formação. 
 

A transferência de conhecimentos 
e habilidades para o trabalho 
(mudança no comportamento do 
trabalho devido à formação). 

Nível 3mudanças 
de comporta-
mento  

Os participantes são avaliados 3-6 
meses após a formação em seu 
ambiente de trabalho, observando-os. 
 

Resultados finais que ocorreram 
devido à formação - ou seja, 
benefícios para a empresa onde o 
participante trabalha. 

Nível 4- resulta-
dos 

Redução dos custos, aumento do 
volume de negócios ou da produção, 
melhoria do comportamento do 
trabalho, implementação da inovação. 

O objetivo da avaliação da efetividade é dar feedback às diferentes partes interessadas para 
melhorar seu desempenho (Drenkhan, 2016): 
 

• gestores de recursos humanos, entidades patronais - para melhorar a qualidade do 
planeamento de formação diferente, para escolher formadores; 

• participantes - para motivar e analisar a si mesmos; 
• líderes - para planear atividades da organização, para justificar despesas; 
• entidades de formação - para melhor planear e organizar futuras formações e escolher os 

formadores; 
• formadores - para melhorar sua performance. 
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3. Curriculum padrão para voluntários da cultura 
Aqui segue um currículo padrão para voluntários e gestores de cultura. 

1. Titulo do curriculum 
Curriculum para voluntários e gestores de cultura em áreas pouco povoadas. 

2. Referência curricular  
O nível de aprendizagem para este curso de educação para adultos pode variar no nível 4 -5 na 
Estrutura de qualificações europeias. Os níveis de referência do EQF se concentram no nível de 
conhecimento, competências e competências de aprendizagem, e varia de básico (nível 1) a 
avançado (nível 8) – ver em: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf   
O resultado da aprendizagem inclui: 
 

• Conhecimento de Nível 4: conhecimento factual e teórico em contextos amplos no campo do 
trabalho de cultura em contexto de sociedade civil. 
• Habilidades de Nível 4: Uma série de habilidades cognitivas e práticas necessárias para gerar 
soluções para problemas específicos em trabalho de campo na área de cultura. 
• Competências de Nível 5: Gerenciamento de exercícios e supervisão em contextos de trabalho 
onde há mudanças imprevisíveis; reveja e desenvolva o desempenho de si mesmo e de outros 

3. Objetivo do curso de formação  
O objetivo geral é fortalecer as competências de voluntários e gestores de cultura em áreas 
pouco povoadas para proporcionar oportunidades de artes e cultura para as comunidades locais 
com valor agregado para participação cívica, vínculo comunitário e identidade local. 

4. Resultados de formação 
Após a conclusão do curso, os voluntários da cultura melhoraram suas competências para: 

•  Reconhecer e validar a sua aprendizagem e articular seu perfil de competência e sua 
relevância para trabalhar como voluntários e gerentes de cultura. 

• Compreender e explicar as possibilidades de artes e cultura para ajudar a revivificar 
aldeias e áreas remotas. 

• Planear projetos culturais que levem em consideração a cultura e a história local dando 
continuidade à história envolvente. 

• Envolver as partes interessadas locais das instituições culturais e educacionais, bem 
como do município e comunidades empresariais privadas. 

• Utilizar as habilidades necessárias para liderar equipas para iniciar, implementar e 
completar atividades interculturais com valor agregado para participação cívica e 
vínculo comunitário. 

• Promover e comunicar as novas atividades culturais a diferentes grupos de público e 
usar uma variedade de canais de divulgação nas comunidades locais. 

• Gerir financeiramente de projetos culturais, incluindo captação de recursos eficiente 
para apoiar as atividades locais. 

• Avaliar e transferir a aprendizagem para tarefas futuras como voluntários e gerentes. 
 
 

5. Grupos alvo  
O curso destina-se a voluntários de cultura em áreas escassamente povoadas que desejam 
fortalecer suas competências para iniciar e criar novas oportunidades de cultura cruzada para 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf�
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comunidades locais com valor agregado para participação cívica, vínculo comunitário e 
identidade local. O número de participantes por curso pode ser de 12 a 24. 

6. Requisitos de admissão  
 The participants do not need any formal education in the field of culture or arts. Experience in 
working as a cultural volunteer is requested, as well as an interest in the social framework of 
your community.  
Os participantes não precisam de educação formal no campo da cultura ou das artes. É solicitada 
a experiência de trabalhar como voluntário cultural, bem como um interesse no quadro social da 
sua comunidade. 

7. Horário de crédito e tipo de curso  
The total volume of the course is 20 academic hours (where an academic hour or lesson is 45 
min.), including 16 academic hours of classroom learning and 4 academic hours of independent 
work. 
O volume total do curso é de 20 horas (onde uma hora ou aula é de 45 minutos), incluindo 16 
horas de aprendizagem em sala de aula e 4 horas de trabalho independente. 
Este curso de formação não residencial com 20 horas (45 min.) pode incluir: 

• 8 horas: um sábado, 10 - 16 (incluindo o almoço) 
• 8 horas: dois dias da semana, 17:30 - 22 (incluindo buffet à chegada) 
• 4 horas: trabalho em casa antes, durante e depois. 

8. Conteúdo chave 
1. Mostrar o próprio perfil de competência desenvolvido e de aprendizagem prévia e articular a 

sua relação com o trabalho e como voluntário da cultura. 
2. Conhecimento sobre o potencial das artes e da cultura para ajudar a reanimar aldeias e áreas 

remotas. 
3. Conhecimento da importância do contexto cultural e histórico da área local e da influência 

das associações culturais e artísticas locais. 
4. Colaboração para envolver as partes interessadas locais, especialmente a cooperação com a 

cultura local e as instituições educacionais. 
5. Competências de gestão para coordenar atividades interculturais com valor agregado para 

participação cívica e vínculo comunitário. 
6. Competências de comunicação e marketing para alcançar diferentes grupos de público e 

usar uma variedade de canais de disseminação nas comunidades locais. 
7. Competências financeiras para criar projetos culturais, incluindo captação de recursos 

eficientemente. 
8. Competências para transferir o conhecimento para tarefas futuras como voluntários da 

cultura 
9. Avaliar o próprio desenvolvimento de competências e a transferibilidade de conhecimento, 

bem como o questionário de avaliação de preenchimento do curso 
 

9. Métodos de ensino 
O ensino basear-se-á em métodos participativos e baseados em atividades, integrando teoria e 
experiência compartilhada, bem como a transferência de aprendizagem para as tarefas 
específicas de organização específica. Ele incluirá uma mistura de 

• Leituras concisas curtas, discussões plenárias, trabalho em grupo e workshops sobre 
estudos de caso, trabalhos em pares e avaliações peer-to-peer. 
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• Trabalho em casa individual com apresentação de experiências próprias com tópicos es-
pecíficos, avaliação de resultados de aprendizagem própria e reflexões sobre a trans-
ferência da aprendizagem para as próprias tarefas futuras como voluntários da cultura. 

• Os procedimentos de validação estão inseridos no conteúdo do curso, pelo que os alunos 
devem, no final do curso, validar seu próprio desenvolvimento de competências, bem 
como a transferência do conhecimento. 

10. Materias do curso 
Folhetos do formador, bem como materiais baseados na web (fornecidos pelos formadores). 

11. Ambiente de aprendizagem  
The course venue and ICT-facilities must meet the needs of up to 24 adult learners, including:  
O local do curso e as instalações de TIC devem ser as ideais às necessidades de até 24 alunos 
adultos, incluindo: 

• pelo menos uma sala plena e mais quatro salas; 
• cada tecnicamente bem equipados com quadros brancos, flip-charts, computadores para 

apresentações, projetores, acesso wifi, etc.); 
• uma área extra para coffee breaks e almoço buffet 

12. Preparação, avaliação e acompanhamento 
Os participantes serão convidados a preparar pequenas apresentações de suas próprias 
experiências com tópicos específicos e obterão ajuda para avaliar seus próprios resultados de 
aprendizagem e para refletir e planear a transferência da aprendizagem para suas próprias 
tarefas futuras como voluntários da cultura. 
 

Os participantes preencherão um questionário de avaliação no final do curso sobre as 
expectativas realizadas, a configuração do curso, o programa do curso, o conteúdo transferido, 
etc. 
 

Após o curso, os participantes receberão as apresentações e outros materiais do curso. 

13. Certificado de curso 
Os participantes do curso receberão um certificado de curso, se os participantes tiverem 
participado em pelo menos 75% do curso e eles fornecem uma breve avaliação escrita por pares, 
em que os formandos fornecem feedback sobre a aprendizagem do outro preenchendo uma 
avaliação modelo. 
 

Caso os participantes não consigam fornecer uma avaliação escrita por pares, mas participaram 
de pelo menos 75% do curso, serão emitidos um certificado de atendimento (um certificado de 
participação). 

14. Perfil e competência dos formadores  
Os palestrantes e formadores envolvidos representarão o estado da arte em relação ao 
conhecimento ou experiências no assunto do curso, mas eles não precisam ter qualificações 
formais específicas como, por exemplo, graus universitários ou similares. 
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Esboço do programa de curso:  

No Content Teaching methods Volume  
1 Validar o próprio perfil de competências 

desenvolvidas para a aprendizagem ao 
longo da vida e articular sua importância 
para trabalhar como voluntário da cultura. 

Trabalho de casa antes de preencher 
o modelo para auto-avaliação 
Introdução Integral 
Trabalho de grupo com avaliação 
por pares 
 

0,5 
 
0,5 
1,0 

 
2,0 

2 Conhecimento sobre o potencial das artes e 
da cultura para ajudar a reanimar aldeias e 
áreas remotas. 

Palestra 
Trabalho aos pares para troca de 
experiências 
 
 

1 
1 

2,0 
3 Conhecimento da importância do contexto 

cultural e histórico e da continuidade 
histórica da área 
 

Palestra 
Troca de experiências em grupo 
 

1 
1,5 

2,5 
4 Competências para envolver as partes 

interessadas locais, especialmente a 
cooperação com a cultura local e 
instituições educacionais. 
 

Apresentações Curtas 1 e 2 
Troca de experiências em grupo 
Resumos completos 
 

1 
1,5 
0,5 

3 
5 Competências de gestão para coordenar 

atividades interculturais com valor 
agregado para participação cívica e vínculo 
comunitário. 
 
 

Apresentação de boas práticas em 
relação aos valores agregados 
Oficinas temáticas 
 

1 
 
1,5 

2,5 
6 Habilidades de comunicação e marketing 

para atingir grupos de público diferentes e 
usar uma variedade de canais de divulgação 
nas comunidades locais. 
 

Apresentação de boas práticas 
Oficinas temáticas 
 

1 
1,5 
 

2,5 
7 Habilidades financeiras para criar projetos 

culturais, incluindo levantamento de 
recursos eficiente. 
 

Palestra sobre angariação de fundos 
no campo 
Workshops sobre como financiar e 
gerir projetos financiados 
 

1 
1,5 

2,5 
8 Planear como transferir o conhecimento 

para suas próprias tarefas futuras como 
voluntários da cultura. 
 

Introdução completa 
Trabalho em grupo 
 

0,5 
1 
 

1,5 
9 Avaliar o próprio desenvolvimento de 

competências, bem como a transferência da 
aprendizagem. 
Avaliar o curso 
 

Avaliações peer-to-peer 
Avaliação do curso individual 
 

1 
0,5 
 

1,5 
Total  20 
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4. Tranferência da aprendizagem  

4.1 Antecedentes e necessidades 
"Transferir" é uma nova palavra-chave pedagógica. A transferência é sobre poder utilizar e 
transferir o que você aprendeu em um contexto (em um curso) para outro contexto (o trabalho 
diário da organização). 
 

A transferência exige uma abordagem holística, sub e pós-abordagem para a aprendizagem, 
onde não é apenas a situação concreta de educação priorizada, mas também a situação futura e o 
contexto em que se aplica a aprendizagem. 
Precisamos ter mais curiosidade sobre os desafios, motivações e intenções dos participantes. 
Devemos estar interessados muito mais sobre a situação e o contexto em que eles podem aplicar 
a aprendizagem. 
 

O que os participantes aprendem em como beneficiar deste conhecimento, sua associação e, pelo 
menos como usá-lo. Quando se planifica um curso, deve ser objetivo primordial que os 
participantes possam ir para casa e usar o que aprenderam imediatamente. 

4.2 Objetivo da aprendizagem 
Tanto a organização de envio, como os professores e líderes de cursos devem, desde o início, 
quando consideram o desenvolvimento da competência apontada dos participantes, concentre-
se em como a aprendizagem pode ser transferida e transformada em tarefas específicas da 
organização específica. Bent Gringer pede que o pensamento de transferência seja o ponto focal, 
quando o conhecimento e o desenvolvimento de competências devem ser planeados, em vez de 
apenas observar os conteúdos dos cursos, etc. 
 

A partir da pesquisa, sabemos que é crucial que os alunos comecem a usar seus novos 
conhecimentos o mais rápido possível. Portanto, recomendamos que os participantes tenham 
conversado com seu superior e colegas antes do curso sobre o que fazer no curso. 

4.3 Concentre-se na transferência, antes e depois do curso  
Antes do início do curso / durante a inscrição do curso, os participantes devem argumentar por 
que o curso é importante para eles e como eles pensam que podem trazer novos conhecimentos 
e habilidades que podem ser aplicados em seus futuros trabalhos como voluntários da cultura 
ou diretores de cultura. 
 

No final do curso, deve-se avaliar o próprio resultado de aprendizagem e refletir sobre a 
capacidade de transferência da aprendizagem nas suas tarefas futuras como voluntário da 
cultura. Também é importante ajustar sobre como treinar e testar o novo conhecimento no 
trabalho voluntário depois. Ele fornece as melhores condições para criar uma aprendizagem 
eficaz e útil. 

 
Apendices: descrições de resultados de aprendizagem 

I. Resultado básico de aprendizagem para voluntários de cultura 

Tópico 1. Reconhecimento de aprendizagem prévia  
By Laraine Winning, Project Director Up for Arts & Arts Development Coordinator 

 Voluntary Arts England 
Informações básicas sobre o tópico 
Conhecer o que é Reconhecimento de Aprendizagem Prévia e como implementar uma 
abordagem personalizada para projetos de voluntariado entregues em áreas pouco povoadas. 
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Também avaliará os problemas que os grupos preveem ao entregar este processo de avaliação 
como parte de um programa de formação ou suporte mais amplo. 
 

O uso de RPL para o reconhecimento da aprendizagem informal envolve uma revisão de 
experiências passadas. Os formandos refletem sobre suas experiências para descobrir e depois 
expressar o que essas experiências lhes ensinaram. O RPL é um processo pelo qual o 
conhecimento adquirido a partir da experiência pode ser reconhecido e usado. Também inclui o 
saber adquirido através da aprendizagem não formal e formaçao no local de trabalho, na 
comunidade ou no setor de voluntariado. 
As pessoas podem adquirir uma variedade de conhecimentos e habilidades através de: 

•  Vida familiar, 
• Trabalho (pago ou não pago) 
• Comunidade, atividades voluntárias ou de lazer, 
• Experiência chave ou marcos 
• Passando de habilidades ou tradições. 
 

Benefícios para os provedores no desenvolvimento de uma abordagem RPL 
 

• Ajuda com a retenção de voluntários 
• Amplia o acesso a uma variedade de alunos de diferentes contextos socioeconômicos e 

culturais 
• Acrescenta a participação de alunos de origens de aprendizagem não tradicionais. 
• Ajuda a identificar habilidades efetivamente 
• Ajuda a identificar lacunas de habilidades 
• Aumenta a motivação e o interesse dos beneficiários 
• Gera novas ideias ou desenvolvimentos. 

Alvo 
O foco deste módulo é reconhecer que a aprendizagem pode ser obtida a partir da experiência e 
não da aprendizagem formal. 
 

Aprender com a experiência é diferente: é em grande parte não estruturado; é mais pessoal e 
muitas vezes é inconscientemente adquirido (habilidades de vida). No entanto, é tão real e 
válido quanto o conhecimento adquirido em um ambiente acadêmico formal. Além disso, pode 
ser mais permanente, pois não é facilmente esquecido ou perdido. 
 

Resultados de formação em geral 
O processo RPL visa ajudar os voluntários a valorizar e desenvolver o conhecimento que 
obtiveram de forma ininterrupta. O RPL permite que os alunos percebam o que aprenderam com 
suas experiências e demonstrar isso a outras pessoas. Isso revela o potencial e a capacidade do 
aluno de aprender com experiências futuras. 
 
Resultado de aprendizagem especifico: 

1. Fornece uma explicação sobre o que é RPL e seus benefícios 
2. Explica o papel do RPL em termos de voluntariado cultural 
3. Fornece exemplos de como RPL pode ser usado em vários contextos 
4. Explica o papel dos Diretores de Voluntários em apoiar os alunos no processo RPL 
5. Materiais para ajudar os facilitadores a entender como as pessoas aprendem através da 

experiência e como facilitar pode ajudar com o desenvolvimento profissional. 
6. Fornece exemplos de folhetos que podem ser usados pelos facilitadores. 
7. Fornece atividades que podem ser usadas para extrair experiências individuais e 

apreendidas passado. 
 

Informação adicional: 
• Os participantes serão convidados a realizar pesquisas na mesa para avaliar quais 

processos RPL são usados em seu próprio país voltado para voluntários culturais e, 
quando possível, trazem exames. 
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• Compartilhe suas experiências na implementação de processos RPL, particularmente 
aqueles voltados para trabalhar com grupos prioritários sub-representados ou 
comunidades difíceis de alcançar. 
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Tópico 2. Conhecimento de como a cultura pode ajudar a reavivar áreas pouco povoadas 
By Dr Artur Pinto, Superior technician 
  Municipality of Lousada, Division of Communication, heritage, culture, education and sport 
Alvo 
Aumentar o nível de conhecimento e promover a partilha de experiências sobre o porquê e como 
as artes e a cultura podem ajudar a reanimar áreas remotas. 
 

Resultados de aprendizagem em geral: 
Compreender porquê e como as artes e a cultura podem ajudar a reanimar áreas remotas 
 

Resultado de aprendizagem especifico: 
• Definição de áreas remotas, artes e cultura; 
• Impacto das artes e da cultura a nível individual e comunitário; 
• O papel das artes e da cultura na diversificação económica e revitalização de áreas 

remotas; 
• Como as artes e a cultura podem promover o envolvimento cívico, a coesão da 

comunidade e a equidade social em áreas remotas. 
•  

Informação adicional 
As fontes, publicações e materiais utilizados no módulo devem ser disponibilizados aos 
estagiários (como materiais do curso) e formadores (para a preparação do curso). 
 



25 

 

 

 

 

Tópico 3. Conhecimento do setor local de artes amadoras, voluntariado cultural e património  

By Hans Jørgen Vodsgaard, Head of Institute 
 Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 
 

Antecedentes e necessidade 
Para fazer um trabalho de voluntariado eficiente, o voluntário da cultura precisa ter um amplo 
conhecimento do setor transcultural de artes amadoras, cultura voluntária e património em 
geral e mais específico na sua localidade. 
 

Alvo 
Detalhar o conhecimento do setor local de artes amadoras, cultura voluntária e património na 
sua localidade pouco povoada 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Discernir sobre conhecimento e experiências partilhadas do setor de artes amadoras, cultura 
voluntária e património na sua localidade. 
 

Resultado de aprendizagem específico 
• Conhecimento profundo das associações locais atuais e suas atividades 
• Conhecimento de cooperação intercultural e trabalho piloto na área local 
• Conhecimento chave da história local do município em geral 
• Conhecimentos gerais sobre a história das associações culturais locais e sua influência 

local. 
 

Informação adicional 
Possíveis materiais a serem utilizados pelos formadores: 

• Pesquisa geralizada do status das ONGs culturais no país e nas regiões de áreas pouco 
povoadas, estatística chave de números e níveis de atividade 

• Recolher conhecimento de pessoas que conhecem a história local das áreas, de onde 
provêm os formandos. 

• Obter informações possíveis e estatísticas locais do departamento de cultura do 
município sobre as NGO's culturais atuais. 

 

Materiais para os formandos: 
 

• A ser proposto pelos formadores  
 

Propostas para os formandos: 
 

• Partilhar seus conhecimentos sobre a história e atividades atuais das NGO's culturais nas 
suas localidades. 
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Tópico 4a. Competências para envolver a comunidade local  
By Bente von Schindel, Secretary General  
 National Association of Cultural Councils (Kulturelle Samråd i Danmark) 
Alvo 
Aprofundar conhecimento e experiências partilhadas dos principais interessados locais e como 
eles podem apoiar atividades de cultura em áreas pouco povoadas 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Conhecimento sobre quem são e como as partes interessadas locais podem apoiar atividades de 
cultura em áreas pouco povoadas e habilidades para usar o conhecimento 
 

Resultado de aprendizagem especificado 
• Conhecimento da comunidade para descobrir quem são potenciais stakeholders 
• Conhecimento sobre o que esperar das várias partes interessadas 
• Conhecimento e habilidades para fazer lobby trabalho 
 

Informação adicional 
Recolher conhecimento de pessoas que já o fizeram 

 

Tópico 4b. Competências  de colaboração paraenvolver as partes interessadas locais 
By Dr János Szigeti Tóth, president and Katalin Varga, project manager 
 Hungarian Folk High School Society (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Alvo  

Discernir para o conhecimento e experiências partilhadas dos principais interessados locais e 
como eles podem apoiar atividades de cultura cruzada em áreas pouco povoadas 

 Resultados de aprendizagem em geral  

Conhecimento sobre quem são e como as partes interessadas locais podem apoiar atividades de 
cultura  em áreas pouco povoadas e habilidades para usar o conhecimento. 

 Resultado de aprendizagem específico 

• Como apresentar e acordar possíveis tarefas, direitos e deveres do (s) voluntário (s); 
• Conhecimento sobre os benefícios da cooperação com os voluntários;  
• Avaliar o perfil e competência do (s) voluntário (s) desejado (s) / recrutado (s);  
• Conhecimento e habilidades de como motivar voluntário (s);  
• Conhecer o papel do mentor e habilidades necessárias de como ser mentor para o (s) 

voluntário (s).  

Informação adicional 
Usar experiência de pessoas que já o fizeram 
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Tópico 5. Habilidades para coordenar atividades interculturais  
By Agnieszka Dadak, president 
 Foundation of Alternative Educational Initiatives  
 (Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych) 

Aim 
Alvo 
Habilidades de alto nível para planear e criar atividades culturais com valor agregado para 
participação cívica e vínculo comunitário. 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Nível de conhecimento atualizado como habilidade, planear e criar de atividades culturais com 
valor agregado para participação cívica e vínculo comunitário. 
 

Resultado de aprendizagem específico 
1. Conhecimento dos métodos de análise das necessidades e expectativas culturais da comuni-

dade local; 
2. Habilidades de definir os objetivos das atividades culturais; 
3. Competências para planear atividades a serem realizadas, atividades de mérito para 

atividades organizacionais / administrativas; 
4. Habilidades de coordenar equipas e criar cronogramsa das atividades culturais; 
5. . Habilidades de planeamento e construção do orçamento para atividades culturais; 
6. Conhecimento e habilidades de avaliação de potenciais riscos e mitigação de risco; 
7. Conhecimentos e habilidades de criar relações e a cooperação com a comunidade local; 
8. Conhecimento de como chamar outras partes interessadas e construir relações com as 

partes interessadas; 
9. Competências de trabalho em equipa. 

 

Informação adicional 
 

Possível ser usado pelos formadores: 
             - Metodologia para criar um Ciclo de Projeto para o planeamento e realização de eventos 
culturais; 
             - Revisão de potenciais fontes de co-financiamento de eventos culturais (subsídios externos, 
captação de recursos, patrocínio, etc.). 
 
Materiais para os formandos: 
           - A ser proposto pelos formadores. 
A verificar os formandos antes do treinamento (ou seja, preparar uma participação sem 
treinamento): 
         - Momentos interessantes na história local (história da cidade / vila / região de onde são 
conhecidos) que dizem ser usados como um "tópico" ou inspiração para o evento cultural um ser 
organizado, em torno do qual uma comunidade local, poderá ser integrada. 
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Tópico 6. Habilidades de comunicação e marketing  
By Dr János Szigeti Tóth, president and Katalin Varga, project manager 
 Hungarian Folk High School Society (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Aim 

Alvo  

Habilidades de comunicação de alto nível para atingir diferentes grupos de público e usar uma 
variedade de canais de comunicação nas comunidades locais 

 Resultados de aprendizagem em geral  

Conhecimento e habilidades de como planear e criar atividades culturais que podem ajudar a 
ranimar áreas escassamente povoadas 

 Resultado de aprendizagem específico 
• Habilidades de alto nível de comunicação verbal e não verbal  
• Habilidades de alto nível para escutar e questionar 
• Alto nível de habilidades de apresentação  
• Partilha de exemplos de discurso efetivo  
• Partilha e prática de exemplos de diferentes canais de comunicação na comunidade local 

Informação adicional 

 Materiais: ex: Coleção de jogo de papéis com projetos similares já concluídos 
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Ia. Resultado de aprendizagem extra para voluntários da cultura  

Tópico 7. Transferência de resultados da aprendizagem para tarefas futuras como vol-
untários de cultura  
By Hans Jørgen Vodsgaard, Head of Institute 
 Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Antecedentes e necessidade 

 A transferência é sobre poder utilizar e transferir o que aprendeu em um contexto (de curso) 
para outro contexto (o trabalho diário da organização).  

A transferência exige uma abordagem holística pré, pós-abordagem para a aprendizagem, onde 
não é apenas a situação concreta de educação com prioridade, mas também a situação futura e o 
contexto em que se aplica a aprendizagem.  

O que se aprende deve beneficiar a pessoa, a sua associação e, pelo menos, os utlizadores. Ao 
frequentar nossos cursos, nosso objetivo é que se possa ir para casa e usar o quese  aprendeu 
imediatamente. 

 A partir da pesquisa, sabemos que é crucial que se comece a usar seus novos conhecimentos o 
mais rápido possível. Portanto, recomendamos que se fale com seu coordenadores e colegas 
antes do curso sobre o que fazer no curso.  

Ao mesmo tempo, é bom acordar em como pore m prática o novo conhecimento no trabalho 
voluntário. Ele fornece as melhores condições para criar uma aprendizagem eficaz e útil. 
Alvo 
Aprenda a transferir a aprendizagem para o futuro trabalho como voluntário da cultura 
Resultados de aprendizagem em geral 
Concentre-se e habilite-se a aplicar a aprendizagem no trabalho futuro como voluntário da 
cultura 
Resultado de aprendizagem específico 
Competências 

• ter acesso a formações específicas para fazer um trabalho melhor, como voluntário da 
cultura 

• utilizar e transferir o que aprendeu contexto (de curso) para outro contexto (o trabalho 
voluntário). 

• Confirmar seu próprio desenvolvimento de competências durante o curso, bem como a 
capacidade de transferência da aprendizagem. 

Informação adicional 
• Antes do início do curso / durante o decorrer do curso, deve-se debater por que o curso 

é importante para nós / o que achamos que pode trazer estes novos conhecimentos e 
habilidades que aprendemos para aplicar no futuro em trabalho como voluntários da 
cultura 

• Trabalho individual com apresentação de conhecimentos e habilidades específicas 
necessárias para fazer um trabalho melhor como voluntário  

• No final do curso, existe um resultado de aprendizagem e reflexão sobre a transferência 
do conhecimento para suas futuras tarefas como voluntário da cultura. 

•  Os procedimentos de aprovação estão inseridos no conteúdo do curso, pelo que é 
obrigatório, no final do curso, validar seu próprio desenvolvimento de competências, 
bem como uma transferência da aprendizagem. 
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Tópico 8. Como conseguir atividades culturais em áreas pouco  
By Bente von Schindel, Secretary General  
 National Association of Cultural Councils in Denmark (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Aim 
Alvo 
Conhecer a influência das atividades culturais em áreas pouco povoadas e habilidades e meios 
de como as conseguir. 
 
Resultados de aprendizagem em geral 
Conhecimento da influência das atividades culturais em áreas pouco povoadas e possuir 
habilidades sobre como influenciar atividades culturais em áreas pouco povoadas. 
 
Resultado de aprendizagem específico 
 

• Maior conhecimento e habilidades no planeamento e criação de atividades e eventos de 
cultura na comunidade local. 

• • Maiores habilidades sociais e de comunicação para envolver e envolver-se em 
diferentes grupos sociais nos municípios locais. 

• Maior conhecimento e habilidades para contatar as partes interessadas e envolve-las no 
projeto 

Informação adicional 

Recolher conhecimento de pessoas que já o fizeram 
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Tópico 9. Boas práticas no fortalecimento da identidade local 
By Dr János Szigeti Tóth, President and Katalin Varga, Project Manager 
 Hungarian Folk High School Society (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Aim 
Alvo 
Know how sobre como fortalecer a identidade local 
 
Resultados de aprendizagem em geral 
Apreciar, conhecimento e experiências partilhadas de como as artes e a cultura podem ajudar a 
reavivar áreas remotas. 
 
Resultado de aprendizagem específico 
 

• Indicações da comunidade local (dados etc.) 
• Tradições culturais locais, património local  
• Fatores que definam uma comunidade local (cor local: características especiais ou pouco 

comuns do local) 
Informação adicional 
Identificar os recursos locais (ou seja, a biblioteca, etc.) e pessoas-chave do recurso local 
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II. Resultado básico de aprendizagem para gestores de cultura 

Tópico 1. Reconhecimento de aprendizagem prévia  
By Laraine Winning, Project Director Up for Arts & Arts Development Coordinator 

 Voluntary Arts England 
 

Informações básicas sobre o tópico 
Conhecer o que é Reconhecimento de Aprendizagem Prévia e como implementar uma 
abordagem personalizada para projetos de voluntariado entregues em áreas pouco povoadas. 
Também avaliará os problemas que os grupos preveem ao entregar este processo de avaliação 
como parte de um programa de formação ou suporte mais amplo. 
 

O uso de RPL para o reconhecimento da aprendizagem informal envolve uma revisão de 
experiências passadas. Os formandos refletem sobre suas experiências para descobrir e depois 
expressar o que essas experiências lhes ensinaram. O RPL é um processo pelo qual o 
conhecimento adquirido a partir da experiência pode ser reconhecido e usado. Também inclui o 
conhecimento adquirido através da aprendizagem não formal e formação no local de trabalho, 
na comunidade ou no setor de voluntariado. 
As pessoas podem adquirir uma variedade de conhecimentos e habilidades através de: 

• Vida familiar,  
• trabalho (pago ou não pago) 
• Comunidade, voluntariado ou atividades de lazer,  
• Experiência chave ou marcos pessoais 
• Cruzar habilidades ou tradições. 

 

Benefícios para os provedores no desenvolvimento de uma abordagem RPL 
• Ajuda com a recruta de voluntários  
• Amplia o acesso a uma variedade de alunos de diferentes contextos socioeconómicos e 

culturais 
•  Aumenta a participação de alunos de origens de aprendizagem não tradicionais.  
• Ajuda a identificar habilidades efetivamente  
• Ajuda a identificar lacunas de habilidades  
• Aumenta a motivação e o interesse dos beneficiários  
• Gera novas ideias ou desenvolvimentos. 

Aim  
Alvo 
O foco deste módulo é reconhecer que a aprendizagem pode ser obtida a partir da experiência e 
não da aprendizagem formal. 
 

Aprender com a experiência é diferente: é em grande parte não estruturado; é mais pessoal e 
muitas vezes é inconscientemente adquirido (habilidades de vida). No entanto, é tão real e 
válido quanto o apreendido em um ambiente académico formal. Além disso, pode ser mais 
permanente, pois não é facilmente esquecido ou perdido. 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
O processo RPL visa ajudar os voluntários a valorizar e desenvolver o conhecimento que 
obtiveram de forma ininterrupta. O RPL permite que os alunos percebam o que aprenderam com 
suas experiências e demonstrar isso a outras pessoas. Isso revela o potencial e a capacidade do 
aluno de aprender com experiências futuras. 
 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

Resultado de aprendizagem especifico 
  

 
Provides an explanation of what RPL is and its benefits. 

8. Fornecer uma explicação do que é RPL e seus benefícios. 
9. Explicar o papel do RPL em termos de voluntariado cultural. 
10. Fornecer exemplos de como o RPL pode ser usado em vários contextos. 
11. Explicar o papel dos Gestores de Voluntários em apoiar os alunos no processo RPL. 
12. Materiais para ajudar os facilitadores a entender como as pessoas aprendem através da 

experiência e como facilitar pode ajudar com o desenvolvimento profissional. 
13. 13. Fornecer exemplos de folhetos que podem ser usados por facilitadores. 
14. 14. Fornecer atividades que podem ser usadas para extrair experiências individuais e 

aprendizagem passada. 
 

Informação adicional 
 

• Os participantes serão convidados a realizar pesquisas para avaliar quais processos RPL 
que são usados no seu próprio país voltado para voluntários culturais e, quando possível, 
trazer exames. remotas 

• Partilhar as suas experiências na implementação de processos RPL, particularmente 
aquelas voltadas para trabalhar com grupos prioritários sub-representados ou comuni-
dades difíceis de alcançar 

Tópico 2. Conhecimento em artes e cultura pode ajudar a reanimar áreas remotas  
By Bente von Schindel, Secretary General  
 National Association of Cultural Councils in Denmark (Kulturelle Samråd i Danmark) 
Alvo 
Consciencializar o conhecimento e experiências partilhadas em como as artes e a cultura podem 
ajudar a reanimar áreas remotas. 
 
Resultados de aprendizagem em geral 
Conhecimento e habilidades no planeamento e criar de atividades culturais que podem ajudar a 
reanimar áreas escassamente povoadas 
 
Resultados de aprendizagem especificos 
 

• Coordenação de Projetos 
• Conhecimento de como a arte e a cultura podem influenciar a sociedade civil e os in-

divíduos 
• Conhecimento da comunidade local  
• Conhecimento de arte e herança local  
• Conhecimento da importância da arte popular e da cultura voluntária e seu papel no pro-

jeto 

Informação adicional 
Materiais: ex: relatórios sobre projetos similares já concluídos 
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• Tópico 3. Criar eventos culturais em áreas pouco povoadas com valores  
By Hans Jørgen Vodsgaard, Head of Institute 
 Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Background and need 
Antecedentes e necessidade 
O gestor não só deve ter conhecimento sobre como coordenar eventos culturais, mas também no 
contexto deste projeto, além de saber como criar valores agregados para participação cívica, 
vínculo comunitário e identidade local. Estes valores adicionados são a parte inovadora da ideia 
do projeto e também a parte mais exigente a fornecer. 
 

Alvo 
Criar e coordenar eventos culturais em áreas pouco povoadas com valores agregados para 
participação cívica, vínculo comunitário e identidade local. 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Conhecimentos e habilidades de alto nível sobre como planear, criar e coordenar atividades e 
eventos de cultura voluntária em áreas pouco povoadas com valor agregado para participação 
cívica e vínculo comunitário 
 

Resultado de aprendizagem específica 
 

• Conhecimento sobre os valores agregados e sua importância para as comunidades locais; 
• Conhecimento sobre como promover os valores da comunidade com a ajuda de 

atividades de cultura; 
• Competências para criar atividades interculturais com valores agregados; 
• Habilidades para coordenar e avaliar as atividades interculturais com foco claro nos 

valores agregados. 
 

Informação adicional 
Possíveis materiais a serem utilizados pelos formadores: 
 

• Apresentar exemplos de boas práticas de relatórios culturais, etc. 
• Recolha de  histórias de pessoas locais que descrevem os valores da comunidade 
 

Materiais para os formandos: 
• A ser proposto pelos formadores. 

 
Propostas para os formandos:  
 

• Partilhar seus conhecimentos sobre bons exemplos de suas comunidades locais. 
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Tópicp 4. Prover formas invadoras de aprendizagem e divulgação 
By Bente von Schindel, Secretary General  
 National Association of Cultural Councils in Denmark (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Aim 
Alvo 
Promover formas inovadoras de divulgação e novas oportunidades de aprendizagem de alta 
qualidade adaptadas aos cidadãos ativos para se tornarem voluntários culturais engenhosos. 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Conhecimento e habilidades de alto nível para fornecer formas inovadoras de divulgação e novas 
oportunidades de aprendizado de alta qualidade adaptadas aos cidadãos ativos para se 
tornarem voluntários culturais talentosos. 
 

Resultado de aprendizagem especificado 
 

        •     Conhecimento sobre por que as pessoas devem se tornar voluntárias. 
• Conhecimento de onde os voluntários em potencial são. (por exemplo, em museus, bib-

liotecas, organizações culturais e outros). 
• Conhecimento sobre portais voluntários na comunicação social. 
• Conhecimento do que significa ser voluntário. 
• Conhecimento de quais tarefas que se deve realizar como voluntário. 
• Conhecimento de quanto tempo e energia requer. 
 

Informação adicional 
 
Possivelmente para ser usado pelos formadores: 

• Publicações / materiais sobre programas de divulgação e cursos específicos 
• Exemplos e boas práticas, histórias de sucesso de pessoas que já o fizeram 

 

Materiais para os formandos: 
• A ser proposto pelos formadores. 

 

Proposta para os formandos: 
• Possíveis publicações e / ou uma compilação de boas práticas 
• Partilha de experiências sobre eventos bem-sucedidos de pesquisa e formação 
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Tópico 5. Orientação e apoio para envolver os voluntários de cultura 
By Agnieszka Dadak, president 
 Foundation of Alternative Educational Initiatives  
 (Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych) 
Alvo 
Conhecimentos e habilidades de alto nível sobre como fornecer orientação adequada e apoio aos 
voluntários da cultura. 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Aperfeiçoamento do nível de conhecimento e habilidades para fornecer orientação e apoio 
adequados aos voluntários da cultura. 

Resultado de aprendizagem específica 
 

1. Conhecimentos e habilidades sobre como apresentar e acordar possíveis tarefas, direitos e 
deveres do voluntário; 

2. Conhecimento e habilidades de como apresentar claramente os benefícios da cooperação ao 
voluntário; 

3. Conhecimentos e habilidades para avaliar o perfil e competência do (s) voluntário (s) dese-
jado (s) / recém-recrutado (s); 

4. Conhecimentos e habilidades de conceção e desenvolvimento de programas introdutórios / 
de formação inicial para os voluntários recém-recrutados; 

5. Conhecimento e habilidades em como motivar voluntário (s); 
6. Conhecer o papel do mentor e as habilidades em saber como ajudar quanto mentor para o 

(s) voluntário (s). 
 

Informação adicional 
 

Possivelmente para ser usado pelos formadores: 
• Publicações / materiais sobre mentoria e motivação; 

 

Materiais para os formandos: 
• A ser proposto pelos formadores. 

 

Proposição para os formandos: 
• Para partilhar suas experiências sobre orientação / suporte que eles costumavam 

receber como voluntários (se houver ...). O que poderia ser recomendado? O que deve ser 
evitado? 
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Tópioc 6. Documentar e validar as atividades das organizações culturais  
By Hans Jørgen Vodsgaard, Head of Institute 
 Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Background and need 
Antecedentes e necessidade 
Para própria aprendizagem organizacional e também para obter o apoio dos principais 
interessados, as associações culturais que devem ter o know-how para usar métodos de 
avaliação simples e eficientes para fornecer a avaliação e documentação solida das atividades, 
bem como seus valores associados. 
 

Alvo: 
Para obter o conhecimento e as habilidades para avaliar e documentar e a prática das 
organizações e dos seus funcionários voluntários 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Conhecimentos e habilidades de alto nível sobre como aplicar um quadro de avaliação para 
documentar e validar a prática das organizações e seus funcionários voluntários para 
proporcionar oportunidades culturais nas comunidades com valor asssociado para participação 
cívica e democrática. 
 

Resultado de aprendizagem específica 
 

1. Conhecimento de metodologias de avaliação adequadas, como a teoria da mudança; 
2. Habilidades para completar a avaliação do progresso; 
3. Habilidades para completar a avaliação de impacto; 
4. Habilidades para apresentar os resultados em relatórios de avaliação claros e simples 

para os principais interessados. 
 

Informação adicional 
 

Possíveis materiais a serem utilizados pelos formadores: 
• Apresentar metodologia de avaliação apropriada 
• Apresentar um estudo de caso de avaliação 

 

Materiais para os formandos: 
• A ser proposto pelos formadores. 

 

Propostas para os formandos: 
• Partilhar seus conhecimentos sobre bons exemplos de avaliações de suas próprias 

organizações. 
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IIa. Resultados de aprendizagem extra para gestores de cultura 

Tópico 7. Transferir os resultados de aprendizagem em futuras tarefas como gestor de 
cultura  
By Hans Jørgen Vodsgaard, Head of Institute 
 Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Background and need 
Antecedentes e necessidade 
Durante o curso, os formadores, os líderes dos cursos e a organização devem estar cientes de 
como a aprendizagem pode ser transferida e transformada em tarefas específicas da 
organização. 
 

A transferência é sobre como poder utilizar o que aprendeu em um contexto (de curso) para 
outro contexto (o trabalho diário da organização). Ao frequentar nossos cursos, nosso objetivo é 
que você possa ir para casa e usar o que aprendeu imediatamente. 
 

A transferência exige uma abordagem holística pré, pós-abordagem para a aprendizagem, onde 
não é apenas a situação concreta de educação valorizada, mas também a situação futura e o 
contexto em que se aplica a aprendizagem. 
 

A partir da pesquisa, sabemos que é crucial que você comece a usar seus novos conhecimentos o 
mais rápido possível. Portanto, recomendamos que você converse com os formandos antes do 
curso sobre o que fazer no curso. 
 

Ao mesmo tempo, é bom concordar sobre como o estagiário pode formar e testar o novo 
conhecimento no trabalho voluntário depois. Ele fornece as melhores condições para criar uma 
aprendizagem eficaz e útil. 
 

Alvo 
Aprenda a transferir a aprendizagem para o trabalho futuro como gerentes de cultura 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Foco e habilidade para aplicar o aprendido no trabalho futuro como gerente de cultura 
 

Resultado de aprendizagem específica 
Competências 

• transpor as necessidades específicas de aprendizagem para fazer um melhor trabalho 
como gerente de cultura 

• utilizar e transferir o que você aprendeu em contexto (de curso) para outro contexto 
(como gestor em uma associação de cultura voluntária). 

• autenticar seu próprio desenvolvimento de competências durante o curso, bem como a 
capacidade de transferência da aprendizagem. 
 

Informação adicional 
• Antes do início do curso / durante o decorrer do curso, deve-se argumentar por que o 

curso é importante  / até que ponto achamos que pode trazer novos conhecimentos e 
habilidades para aplicar no futuro trabalho como voluntário da cultura 

•  Trabalho de casa individual com apresentação de conhecimentos e habilidades 
específicos que você precisa para fazer um trabalho melhor como voluntário 

• No final do curso, devemos avaliar o nosso próprio resultado de aprendizagem e refletir 
sobre a transferir o conhecimento para suas futuras tarefas como voluntário da cultura. 

• Os procedimentos de aprovação estão inseridos no conteúdo do curso, pelo que os 
alunos devem, no final do curso, confirmar seu próprio desenvolvimento de 
competências, bem como a transferência da aprendizagem. 
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Tópico 8. Boas práticas Good practices e normas de cooperação com os voluntários   
By Agnieszka Dadak, President 
 Foundation of Alternative Educational Initiatives  
 (Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych) 

Aim 
Alvo 
Maior conscientização sobre as boas práticas na cooperação com os voluntários. 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Melhorar o conhecimento sobre normas e boas práticas de cooperação entre uma organização 
do setor cultural e um voluntário. 
 

Resultado de aprendizagem específica 
1. Conhecer o papel que o voluntário pode ter numa organização do setor cultural, 

incluindo os direitos, deveres e benefícios em ser voluntário; 
2. Conhecimento do papel da organização recetora: direitos, deveres e benefícios de 

cooperar com voluntários; 
3. Conhecimento dos aspetos legais da cooperação com voluntários; 
4. Conhecimento das boas práticas e padrões de cooperação com voluntários: Acordo de 

Cooperação, certificado final / recomendações etc. 
 

Informação adicional 
Possivelmente para ser usado pelos formadores: 
- Extratos de leis / regulamentos relevantes relativos à cooperação entre uma organização 
recetora do setor de ONGs e um voluntário. 
 

Materiais para os formandos: 
- A ser proposto pelos formadores. 
 
Proposta para os formandos: 
- Partilhar as suas experiências sobre ser voluntário. O que poderia ser recomendado? O que 
deve ser evitado? 
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Tópico 9. Fortalecer a attitude de apoio do governo e autoridades locais 

By Dr János Szigeti Tóth, president and Katalin Varga, project manager 
 Hungarian Folk High School Society (Magyar Népfõiskolai Társaság)  
Alvo 
 

Fortalecer a atitude de apoio dos governos e autoridades locais às atividades de cultura 
voluntária nas comunidades locais 
 

Resultados de aprendizagem em geral 
Despender conhecimento e experiências partilhadas de como promover a atitude de apoio dos 
governos e autoridades locais 
 

Resultado de aprendizagem específica 
Garantir o apoio do governo local (autoridades locais em geral) 

• Rede de comunicação com comunidade local para suporte 
• Elaboração de contatos com as autoridades locais 
• Desenvolver habilidades para apoiar atividades artísticas e culturais locais 
• Métodos para convencer atores chave na vida pública local 

 

Informação adicional 
Exemplos e boas práticas, histórias de sucesso de pessoas, que já o fizeram. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Compêndio curricular  

Cultura voluntária em áreas pouco 

povoadas 
 

O Compêndio foi elaborado no quadro do projeto 

ErasMus+ de 2 anos, 2016-2018, intitulado: "Curriculum 

para voluntários e gestores de cultura em áreas 

escassamente povoadas". 

A ideia do projeto é envolver os voluntários e gestores de 

cultura para promover atividades interculturais nas 

áreas rurais com valor associado para participação cívica, 

vínculo comunitário e identidade local. 

O projeto foi apoiado por Ecorys, a Agência Nacional do 

Reino Unido do programa Erasmus+ da União Europeia. 
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