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Antecedentes e propósito 
O objetivo geral do projecto IEUME é 
contribuir, através de ferramentas educativas 
inovadoras, para a integração das pessoas com 
um histórico de migração nas suas 
comunidades de acolhimento. O projecto 
disponibiliza um conjunto de ferramentas 
digitais inclusivas, interactivas e práticas que 
também incluem módulos gamificados acerca 
de questões socioculturais, políticas e 
económicas, Europeias. Os recursos 
educacionais cobrem os campos de:  

• Princípios chave da Democracia e 
Envolvimento Cívico 

• Melhorar a Empregabilidade  
• Aceder a Direitos na UE 
• Herança Cultural Europeia 
• O Sistema de Governo e Instituições da 

União Europeia (UE) 

Conduzidos por um currículo e através de 
cenários de jogo, o programa de formação está 
desenhado para facilitar a integração de 
pessoas com um histórico migrante nas suas 
sociedades de acolhimento. 
 
“A formação do IEUME é 
baseada no desejo de expandir o 
âmbito de práticas já estipuladas 
tanto para a educação digital 
como para a integração de 
migrantes” 
 
Os módulos de formação podem ser utilizados 
por si só ou integrados noutros programas 
educativos e atividades através das 
ferramentas de avaliação, validação e 
reconhecimentos de competências do IEUME, 
desenvolvidas pelo projecto. Questionários 
específicos a cada módulo, que reforçam a 
verificação dos resultados de aprendizagem, 
bem como, uma variedade de ferramentas de 
avaliação e validação gerais estão disponíveis 
como parte do projecto. O projecto 
disponibiliza também a descrição de sistemas 
de acreditação.  

  

Os principais benefícios da 
Gamificação são: 

 
• Melhoria da eficácia e capacidade 

de envolver, interagir e motivar os 
estudantes 

• Adaptação de abordagens 
inovadoras para interagir com os 
formandos 

• Geração de interesse e saber 
através de imersão no conteúdo 

• Invocação de experiências de em 
contexto de aprendizagem.  

• Concretização de aprendizagem 
significativa e sucesso do formando 

• Motivação através do envolvimento 
através de aprendizagem 
interactiva, aplicações na vida real e 
feedback em tempo-real 

• Competição positiva e cooperação 
entre os estudantes  

Os objectivos destas directrizes 
para os stakeholders são: 

 
• Guiar os interessados durante o 

processo de integração do pacote de 
formação nas suas atividades  

• Dar sugestões acerca da utilização do 
material do IEUME como uma 
componente de educação de adultos 

• Sugerir abordagens pedagógicas  
• Ajudar os formandos a optimizar a sua 

experiência de aprendizagem com o 
apoio disponível 

• Aconselhar para a acreditação de 
aprendizagem baseada no Sistema 
Europeu de Créditos para o Ensino e 
Formação Profissional (ECVET) 



 
 

 

Sumário das recomendações 
 
Instituições 

• Estratégias de recrutamento de formandos devem ser desenvolvidas previamente  
• Adquirir conhecimento adequado do conteúdo da formação e os seus requerimentos 
• Gerir as expectativas dos estudantes, ser realista acerca dos resultados da 

aprendizagem e benefícios práticos da formação 
• Desenvolver uma estratégia para medir o sucesso de acordo com a satisfação dos 

estudantes e o seu sentido de concretização 
• Treinar os formadores bem e dar tempo suficiente fora do ensino para preparação  
• Garantir que os formadores e estudantes têm acesso às ferramentas tecnológicas 
• Realizar questionários e dar amplas oportunidades ao feedback dos estudantes 
 

Formadores 
• Verificar as competências linguísticas, literacia de computadores e acessibilidade.  
• Dar instruções compreensivas para o uso da plataforma e apoio adequado. 
• Explicar o conteúdo, benefícios e (se disponível) o sistema de acreditação 
• Disponibilizar uma sala de aula centrada no estudante (F2F ou blended learning) 
• Garantir vários momentos para discussão, debate e feedback 
• Monitorizar o progresso os estudantes e dar feedback no seu progresso 
• Evidenciar a aprendizagem colaborativa 
• Utilizar as folhas de auto-avaliação para os estudantes e checklists para os formadores 

do website do IEUME 
• Fazer um uso apropriado da Ferramenta de Avaliação, Validação e Reconhecimento 

do IEUME disponível no website 

 
Formandos 

• Preparar-se seguindo o “Manual do Utilizador e plataforma eLearning” do IEUME 
• Explorar o conteúdo da formação com os colegas e formadores 
• Fazer um plano realista ao longo do tempo sobre como melhor integrar a formação 

nas atividades diárias e obrigações 
• Participar nos workshops e sessões como instruído pelo seu formador 
• Encontrar o seu ritmo de aprendizagem e adaptar-se 
• Dar feedback aos formadores e instituição 
• Apoiar os estudantes em dificuldades e aprender com os mais fortes 

 

Sublinhamos os benefícios da Formação do IEUME: é gratuito para todos, pode ser utilizado offline 
depois do primeiro download, é facilmente acessível para qualquer pessoa a qualquer momento, e 
pode ser acedido a partir de qualquer dispositivo (tablet, computador, smartphone), os formandos 
podem aprender ao seu próprio ritmo e tempo, custos associados a deslocações são nulos ou 
reduzidos, a formação salienta a aprendizagem independente, os estudantes podem ganhar 
competências digitais, e a formação pode ser reconhecida e acreditada. 
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