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1. Introdução – Objetivos e Atividades da produção intelectual 3 A
A produção intelectual 3 do projecto 'FINE2WORK' tem como objectivo:






Conceber o eco-sistema onde o sistema de Distintivo Aberto (baseado no Quadro de
Competências - IO2) se desenvolverá a fim de identificar, reconhecer e validar as
competências digitais, financeiras e empresariais dos adultos.
Promover a utilização de uma ferramenta inovadora de e-ASSESSMENT TOOL para a
transparência, validação e reconhecimento das várias competências, a adquirir através
das sinergias entre organizações de adultos, universidades, centros educativos, escolas,
empresas, partes interessadas e autoridades num ambiente aberto e digital.
Iniciar a criação de Sinergias entre ONG, mercado de trabalho, instituições, partes
interessadas, autoridades, etc. para a aprovação e acreditação do programa
FINE2WORK e as competências digitais, financeiras e empresariais dos adultos.
Para conceber a Plataforma de e-Learning dinâmica e interactiva a ser utilizada para os
fins do projecto, que funcionará como um Ambiente de Aprendizagem Aberto.

Este guia fornece mais informações sobre o seguinte:




Contexto teórico da metodologia utilizada.
Descrição do ecossistema aqui concebido em relação à estrutura, critérios e descrição
dos emissores, concepção gráfica, integração tecnológica com a plataforma electrónica
e procedimento de endosso
Directrizes práticas para a emissão de um Open Badge utilizando a plataforma aberta
desenvolvida.
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2. Distintivos Abertos
Os Distintivos Abertos são uma
representação digital de competências,
resultados
de
aprendizagem,
realizações ou experiência, tais como:
 Aptidões duras: conhecimentos,
competências, etc;
 Aptidões
transversais:
pensamento
crítico,
comunicação, etc.
 Participação e envolvimento da
comunidade
 Certificação oficial
 Autorização
Um Distintivo Aberto é um sistema inovador utilizado nos EUA e em muitos países da UE para
a validação e reconhecimento da aprendizagem, utilizando a tecnologia OB oferecida como um
recurso educativo aberto. É uma tecnologia que promove o acesso aberto e a participação de
todas as partes interessadas envolvidas no processo de crachás, ao mesmo tempo que permite
a criação de sinergias entre os aprendentes-aprendizes, os emissores (ou seja, escolas, partes
interessadas, empresas, ONG, incluindo formadores/voluntários como facilitadores) e os
consumidores de crachás (ou seja, educação formal, autoridades públicas, organismos oficiais,
(potenciais) empregadores). Isto conduzirá ao processo de aprovação que conduzirá a uma
validação transparente, transferível, válida e credível de um corpo de competências e
conhecimentos relacionados com um conjunto de competências.
O sistema de Open Badges é uma solução muito inclusiva: permite a qualquer pessoa envolverse activamente na concepção, teste, implementação e promoção dos resultados e realizações
da aprendizagem. É isto que os principais documentos europeus sobre Reconhecimento
apelam, bem como Erasmus+ ao enfatizar a "transparência e reconhecimento de
competências e qualificações para facilitar a aprendizagem, empregabilidade e mobilidade
laboral: será dada prioridade a acções que promovam a permeabilidade entre os campos da
educação, formação e juventude, bem como a simplificação e racionalização de ferramentas
para a transparência, validação e reconhecimento dos resultados da aprendizagem. Isto inclui
a promoção de soluções inovadoras para o reconhecimento e validação das competências
adquiridas através da aprendizagem informal, não formal, digital e aberta" (Prioridades
Horizontais).
Um Distintivo Aberto é uma prova visual verificada de realização. Tem uma parte visual
(imagem) e meta-dados, que são codificados na imagem. Cada distintivo digital deve cumprir
os campos de dados padrão exigidos, tais como: emissor, data de emissão, descrição do
distintivo, ligação a critérios de avaliação, ligação a provas do que o proprietário do distintivo
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está a reivindicar, ligação a um quadro de competências específicas e etiquetas, o que coloca
um distintivo aberto em relação a um contexto específico.
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3. Benefícios dos Distintivos Abertos
Seguem-se alguns dos benefícios dos Distintivos Abertos:
 Os distintivos podem demonstrar uma gama mais ampla de competências e realizações
de um aprendente adquiridas através de métodos e actividades de aprendizagem
formais, não formais e informais.
 Os distintivos são objectos digitais portáteis e verificáveis. Toda esta informação pode
ser embalada dentro de um ficheiro de imagem de crachá que pode ser exibido através
de CVs online e redes sociais.
 Cada distintivo inclui a descrição da realização: ou seja, descreve o caminho particular
que um aprendiz empreendeu para a sua realização, acompanhado das provas para
apoiar o prémio do crachá.
 Cada distintivo inclui informações sobre a identidade do aluno, um link para
informações sobre o emissor e um link para uma descrição do que um crachá
representa.
 Os distintivos podem ser utilizados para desbloquear percursos de aprendizagem e
carreira. Podem ser utilizados para apoiar indivíduos a alcançar objectivos de
aprendizagem, para proporcionar percursos de emprego; e para fomentar e progredir
o talento dentro das organizações.
 Os distintivos podem representar atributos pessoais que interessam aos empregadores
(tais como a literacia digital)
 Os distintivos podem ser utilizados num contexto profissional ou educacional. Milhares
de organizações, incluindo organizações sem fins lucrativos, grandes empregadores ou
instituições educativas, emitem crachás de acordo com a Especificação de Distintivos
Abertos.

4. Elementos Chave
4.1 Emissor
O emissor define uma competência que pode ser adquirida por um utilizador, desenha o
material de aprendizagem para ele e avalia os utilizadores no que diz respeito à aquisição da
competência. O emitente cria então um distintivo relevante e disponibiliza-o para ser ganho
por qualquer utilizador. Para cada distintivo, o emitente deve disponibilizar detalhes sobre os
critérios que um utilizador deve satisfazer para que lhe seja atribuído o distintivo específico. O
revisor de uma avaliação compara as provas fornecidas pelo utilizador com os critérios
específicos do crachá.
Qualquer indivíduo ou organização pode criar um perfil de Emissor e começar a definir e a
emitir distintivos em aberto. Isto é feito por um leque diversificado de organizações e
comunidades, incluindo:




Escolas e universidades
Empregadores
Organizações comunitárias e sem fins lucrativos
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Agências governamentais (incluindo a NASA)
Bibliotecas e museus
Organizadores de eventos e feiras científicas (Incluindo a Intel)
Empresas e grupos centrados no desenvolvimento pessoal (tais como o consórcio
FINE2WORK)

4.2 Plataformas de emissão de Distintivos
Muitas empresas têm plataformas de emissão de crachás, em conformidade com a
Especificação de Distintivos Abertos. Fornecem uma vasta gama de serviços que permitem aos
utilizadores não técnicos emitir credenciais de Distintivos Abertos. As plataformas utilizadas
para a emissão de Distintivos Abertos oferecem uma variedade de serviços personalizados,
incluindo designers de crachás online, descoberta de crachás, emissão, fluxo de trabalho de
avaliação, exibição, perfis de utilizadores, partilha social e ferramentas para integração com os
sistemas de aprendizagem existentes. Todas as plataformas de emissão de crachás abertos
permitem aos destinatários exportar os seus crachás para outras opções online. Isto permite
aos utilizadores empilhar e partilhar os seus distintivos ganhos em diferentes plataformas e
escolher os seus próprios espaços para estabelecer a sua identidade na web.

4.3 Vencedor
Os Distintivos Abertos ajudam a reconhecer as competências adquiridas através de uma
variedade de experiências, independentemente da idade ou origem do aprendente. Permitem
que os vencedores recebam prémios por seguirem os seus interesses e paixões, e
desbloquearem oportunidades na vida e no trabalho, destacando-se da multidão. Os
vencedores têm de se registar na plataforma da organização e podem reclamar um distintivo
quando os critérios pré-definidos tiverem sido cumpridos durante a fase de avaliação.

4.4 Vencedor
Existem diferentes opções para o processo de avaliação:
 Avaliação assíncrona: os alunos procuram a avaliação quando lhes é conveniente, em
vez de serem obrigados a fazer um exame a uma hora pré-determinada.
 Avaliação furtiva: a avaliação e a atribuição de crachás pode acontecer
automaticamente e fornecer um feedback imediato.
 Avaliação de carteira: amostras de trabalho, projectos e outros artefactos que o aluno
tenha produzido podem ser utilizados como prova para reclamar um crachá.
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4.5 Expositor
Os distintivos abertos são concebidos para serem partilhados. Ao partilhá-los, os indivíduos
exibem os seus feitos aos outros e transformam-nos numa moeda valiosa para desbloquear
novas oportunidades. A maioria das plataformas emissoras oferecem aos utilizadores a
capacidade de ligar e armazenar os seus crachás a esta mochila. Ao recuperar os crachás da
mochila Mozilla do utilizador (utilizando a conta ligada ao endereço de e-mail), o expositor só
poderá aceder aos crachás que o utilizador tenha escolhido para serem públicos.
Os distintivos também podem ser partilhados:





Em blogs, websites, e-Portfolios, e-Redes profissionais
Em candidaturas de emprego
Em sites de redes sociais - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
Numa assinatura de e-mail

5. Aspetos técnicos
Um distintivo merecedor é definido como uma classe de distintivo, utilizando uma variedade
de itens de dados, incluindo descrições, critérios e informações sobre a organização emissora.
Quando um emissor decide atribuir esse crachá a um determinado beneficiário, ele ou ela cria
uma reivindicação de crachá. Uma afirmação de crachá descreve os dados para um distintivo
atribuído. Inclui a identidade do beneficiário e uma ligação à classe do distintivo genérico, que
por sua vez está ligada à informação sobre o emissor do distintivo. A imagem de um distintivo
deve ser uma PNG quadrada (ou SVG). O tamanho do ficheiro deve ter um máximo de 256KB
e não deve ser inferior a 90 px quadrado.
Coisas que se podem verificar e explorar num distintivo:







Detalhes sobre a organização que emite o distintivo
O que o indivíduo fez para ganhar o distintivo
Os critérios com base nos quais o distintivo foi avaliado
Que o distintivo foi emitido para o destinatário esperado
As provas únicas do jogador que ganha o distintivo (opcionalmente incluídas)
Quando o distintivo foi emitido e se expira

6. Aprovações Institucionais
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6.1 Instituições Governamentais
O Conselho da União Europeia é uma das instituições intergovernamentais que expressaram o
seu apoio aos crachás abertos como uma das abordagens não convencionais para reconhecer
o trabalho de alguém. Dentro da UE, a Comissão Nacional Lituana para a UNESCO, juntamente
com a Associação Lituana de Educação Não Formal, recomenda a utilização de crachás abertos
a outras escolas filiadas na UNESCO no país (Comissão Nacional Lituana para a UNESCO, 2016).
Para além destes organismos da UE, em 2013 o Gabinete de Educação Profissional e de Adultos
(OVAE) do Departamento de Educação dos EUA financiou um estudo que "explora a viabilidade
de desenvolver e implementar um sistema de crachás digitais para alunos adultos e as
implicações para a política, a prática e o sistema de ensino de adultos" (Finkelstein, Knight, &
Manning, 2013).

6.2 Aprovações do sector privado
Para além da Fundação Mozilla que começou com a ideia dos crachás abertos, várias entidades
do sector privado têm vindo a utilizar crachás abertos. Por exemplo, a empresa americana
Microsoft "desenvolveu um sistema de crachás para a Partners in Learning Network (PiLN) de
educadores e líderes escolares para promover competências tecnológicas e competências
relevantes na era digital de hoje". (Chow, 2014).

7. Distintivos Abertos para o Projeto FINE2WORK
Os Distintivos Abertos fornecem informação portátil e verificável sobre várias competências e
realizações. Os adultos podem desbloquear oportunidades através da partilha de colecções de
crachás que representam conjuntos de competências desejadas de uma forma dinâmica e
baseada em provas. Os Distintivos Abertos representam conquistas legítimas e autenticadas
descritas dentro do crachá e ligadas ao projecto FINE2WORK.
O consórcio FINE2WORK concebeu o quadro de competências (IO2/A1) e o material de ensino
- aprendizagem (IO2/A2) para os seguintes módulos (que são apresentados no IO2) com base
nos resultados do inquérito dirigido às necessidades dos adultos deficientes (IO1):
 Módulo 1: Competências Empresariais
 Módulo 2: Competências financeiras
 Módulo 3: Competências Digitais
O consórcio FINE2WORK criou um crachá para cada módulo (Figuras 1). Cada módulo de
núcleo está dividido em dois níveis: Nível 1 e Nível 2, e para cada nível é considerado um crachá.
Um crachá adicional será atribuído aos alunos que completarem com sucesso todos os
módulos do FINE2WORK.
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Competências
empresariaisNível2

Competências
FinanceirasNível 2

Competências
empresariais Nível 1

Competências
Financeiras
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Figura 1: Estrutura dos Distintivos Abertos
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Competências
Digitais Nível 2

Competências
Digitais Nível 1

Cada Distintivo Aberto consiste no seguinte:
1. Nome: O nome do Distintivo Aberto é composto pelo nome do Módulo e pela descrição
do nível de dificuldade.
2. Resultados da aprendizagem: Uma lista dos resultados de aprendizagem a serem
adquiridos. No documento IO2-A1 "FINE2WORK Competence Framework" os
resultados de aprendizagem estão divididos em Conhecimento, Aptidões e
Responsabilidade & Autonomia.
3. Nível: O nível de dificuldade da avaliação que precisa de ser feita para alcançar o
Distintivo Aberto.
4. Concepção do Distintivo Aberto: A visualização (imagem) do Open Badge for Module
(ver Figura 1)
5. Objectivo principal: Uma descrição do Distintivo Aberto relacionada com os objectivos
principais de cada Nível.
6. Critérios de avaliação: Os critérios a utilizar para avaliar se os resultados de
aprendizagem de todos os níveis foram alcançados e se o conjunto de aptidões e
competências de todos os níveis foi adquirido pelos aprendentes. Os critérios e os
métodos de avaliação que devem ser seguidos para receber um distintivo são descritos
nas secções seguintes.
7. Evidência: A prova e as provas das competências adquiridas, ou seja, graus de
interrogação, etc. Este processo é totalmente automatizado no e-tool onde os testes
de avaliação são automaticamente classificados.
8. Emitido por: Nesta secção é especificado o emissor do Distintivo Abero, que neste caso
é o FINE2WORK Consortium.

8. Critérios de atribuição de distintivos
Os aprendentes (alunos adultos) adquirirão um distintivos abertos com base no número das
suas respostas correctas. Os níveis são definidos como se indica a seguir:
 Nível 1 (50 - 69% de respostas correctas do número total de perguntas)
 Nível 2 (70 - 100% de respostas correctas do número total de perguntas)
 Distintivo geral: Para obter o Distintivo Geral FINE2WORK, os alunos precisam de
completar o Distintivo de Nível 2 de todos os módulos. Por outras palavras, os alunos
que receberem os 3 distintivos de Nível 2 (um por cada módulo), serão premiados com
o Distintivo Geral do FINE2WORK.
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Figura 2: Distintivo Geral FINE2WORK

 Distintivo de Mentor: No final da formação de curto prazo do pessoal (C1) todos os
participantes receberão o DISTINTIVO DE MENTOR que dá provas da sua capacidade
de apoiar e gerir a participação de adultos deficientes no programa.

Figura 3: Distintivo de Mentor FINE2WORK
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9. Visão geral dos Distintivos Abertos
9.1 Módulo 1: Competências empresariais – Nível 1

Módulo 1: Competênciais Empresariais - Nível 1:
Critérios: Passar no Teste de Avaliação com classificação de 50-69%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o módulo 'Competências Empresariais' no 'Nível 1'. O
portador deste distintivo demonstrou ter os seguintes conhecimentos, aptidões e atitudes:
1. Oportunidades de reconhecimento
2. Criatividade
3. Motivação e perseverança
4. Tomar a iniciativa (Planeamento e Gestão)
5. Aprender através da experiência e trabalhar com outros
Resultados da aprendizagem: Detecção de oportunidades, Criatividade, Aquisição e utilização de recursos,
Motivação e perseverança, tomada de iniciativa, planeamento e gestão, aprendizagem através da
experiência, trabalho com outros
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9.2 Módule 1: Competências Empresariais – Nível 2

Módule 1: Competências Empresariais – Nível 2:
Critérios: Passar no teste Teste de Avaliação com classificação de 70-100%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o módulo 'Competências Empresariais' no 'Nível 2'. O
portador deste distintivo demonstrou ter os seguintes conhecimentos, aptidões e atitudes:
1. Oportunidades de reconhecimento
2. Criatividade
3. Motivação e perseverança
4. Tomar a iniciativa (Planeamento e Gestão)
5. Aprender através da experiência e trabalhar com outros
Resultados da aprendizagem: Detecção de oportunidades, Criatividade, Aquisição e utilização de recursos,
Motivação e perseverança, tomada de iniciativa, planeamento e gestão, aprendizagem através da
experiência, trabalho com outros
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9.3 Módule 2: COmpetências Financeiras – Nível 1

Módulo 2: Competências Financeiras - Nível 1:
Critérios: Passar no Teste de Avaliação com classificação de 50-69%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o módulo 'Competências Financeiras' no 'Nível 1'. O
portador deste distintivo demonstrou ter os seguintes conhecimentos, aptidões e atitudes:
1. Registo de empresas
2. Estrutura de preços e custos
3. Crowdfunding
4. Oportunidades de financiamento externo
Resultados da aprendizagem: Registo de empresas, estrutura de preços e custos, crowdfunding,
oportunidades de financiamento externo
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9.4 Modulo 2: Competências Financeiras – Nível 2

Módulo 2: COmpetências Financeiras - Nível 2:
Critérios: Passar no teste Teste de Avaliação com classificação de 70-100%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o módulo 'Competências Financeiras' no 'Nível 2'. O
portador deste distintivo demonstrou ter os seguintes conhecimentos, aptidões e atitudes:
1. Registo de empresas
2. Estrutura de preços e custos
3. Crowdfunding
4. Oportunidades de financiamento externo
Resultados da aprendizagem: Registo de empresas, estrutura de preços e custos, crowdfunding,
oportunidades de financiamento externo
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9.5 Módulo 3: Competências digitais – Nível 1

Módulo 3: Competências Digitais - Nível 1:
Critérios: Passar no Teste de Avaliação com classificação de 50-69%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o módulo 'Competências Digitais' no 'Nível 1'. O
portador deste distintivo demonstrou ter os seguintes conhecimentos, aptidões e atitudes:
1. Pesquisa de informação online - Pesquisa Google
2. Google e-mail - Gmail
3. Armazenamento de ficheiros online - Google Drive
4. Calendário Google & Contactos Google
Resultados da aprendizagem: Pesquisa de informação online, Pesquisa Google, Google e-mail, Gmail,
Armazenamento de ficheiros online, Google Drive, Google Calendário, Contactos Google
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9.6 Módulo 3: Competências Digitais – Nível 2

Módulo 3: Competências Digitais - Nível 2:
Critérios: Passar no Teste de Avaliação com classificação de 50-69%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o módulo 'Competências Digitais' no 'Nível 2'. O
portador deste distintivo demonstrou ter os seguintes conhecimentos, aptidões e atitudes:
1. Pesquisa de informação online - Pesquisa Google
2. Google e-mail - Gmail
3. Armazenamento de ficheiros online - Google Drive
4. Calendário Google & Contactos Google
Resultados da aprendizagem: Pesquisa de informação online, Pesquisa Google, Google e-mail, Gmail,
Armazenamento de ficheiros online, Google Drive, Google Calendário, Contactos Google
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9.7 Distintivo Geral FINE2WORK

Distintivo Geral FINE2WORK
Critérios: Passar no teste Teste de Avaliação com classificação de 70-100%
Descrição: Este distintivo é atribuído por completar o curso 'FINE2WORK'. O portador deste crachá
provou possuir os seguintes conhecimentos, aptidões e competências para os módulos:
1. Competências Empresariais
2. Competências financeiras
3. Competências digitais
Resultados da aprendizagem: Competências Empresariais, Competências Financeiras, Competências
Digitais
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9.8 Distintivo de Mentor FINE2WORK

Distintivo de Mentor FINE2WORK
Critérios: Participar na C1 - Formação de Pessoal de Curto Prazo para o Programa FINE2WORK
Descrição: No final da formação de curto prazo do pessoal (C1) todos os participantes receberão o
MENTOR BADGE que dá provas da sua capacidade de apoiar e gerir a participação de adultos deficientes
no programa.
Resultados da aprendizagem: Estar familiarizado com a estrutura e conteúdo dos 3 Módulos do projecto,
saber navegar na plataforma de e-Learning do projecto, e as necessidades do grupo alvo
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