
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 4, Agosto 2020 

Learn, Engage, 
Apply, Perform 

Estudos de caso LEAP disponíveis! 
Desde o início de 2020, os parceiros do projeto LEAP têm 
apresentado estudos de caso no blog do projeto. Os parceiros 
têm recolhido informações nos últimos dois anos, enquanto 
testam a plataforma de e-portefólios LEAP, para produzi-los. 

Cada parceiro desenvolveu 5 estudos de caso: dois que 
destacam os pareceres dos formadores/coordenadores e três 
que envolvem as experiências dos formandos. Os parceiros 
procuraram diversificar os testemunhos recolhidos tendo em 
conta as diferentes formações implementadas através da 
plataforma LEAP. Desta forma, espelham uma panóplia de 
experiências que representam diferentes atores no processo 
formativo, envolvidos em diferentes áreas de formação, em 
alguns países da União Europeia. 

Visite o nosso blogue em http://e-leap.eu/ourblog para ler na 
íntegra todos os estudos de caso LEAP! 

Guia de Boas Práticas 
A pandemia COVID-19 realçou a necessidade de uma maior formação 
on-line, através de cursos de e-learning e b-learning com avaliação online. 
Estas soluções educativas não devem, porém, existir isoladas de outras 
ferramentas simples e eficazes para apoiar estudantes, professores, 
formadores, avaliadores e coordenadores de formação. 

É aqui que o conceito de e-portefólios - um conjunto digital de evidências 
e recursos - pode surgir, enquanto ferramenta útil e robusta, para o setor 
do Ensino e Formação Profissional (EFP). O consórcio do projeto LEAP 
desenvolveu o manual: E-portefólios: Guia de Boas Práticas, para 
auxiliar os profissionais do EFP na compreensão e implementação de e-
portefólios. Saiba mais sobre este Guia em http://e-leap.eu/ourblog/294-
good-practice-handbook 

Projeto número 2017-1-UK01-KA202-036522. Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão 
Europeia. Este documento reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.  
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Reunião online LEAP – 15 de maio  
No dia 15 de maio de 2020, a parceria LEAP realizou uma reunião 
online, uma vez que a reunião transnacional que estava 
agendada para ocorrer em Corby, Reino Unido, na mesma data, 
foi cancelada devido às restrições relacionadas com a COVID-19. 

Como o projeto está a acabar, durante a reunião, a BEST 
Cybernetics apresentou as últimas melhorias que foram 
adicionadas à plataforma LEAP. 

Ainda devido às restrições relacionadas com a COVID-19 em 
todos os países parceiros, a Exponential, enquanto coordenadora 
do projeto, preparou uma avaliação de risco, com alternativas 
para a finalização de todas as tarefas do projeto, considerando 
diferentes cenários em relação às restrições. Deste modo, os 
parceiros podem continuar a assegurar as suas atividades. 

 

 

 Saiba mais sobre o projeto LEAP no nosso site! 

Reflexões dos utilizadores 
O resultado de um projeto é tanto melhor quanto a extensão a que é testado. O projeto LEAP não é diferente. A criação 
desta plataforma de avaliação acessível está a ser alcançada explorando e registando os pontos de vista dos utilizadores, 
continuando a serem feitas melhorias na plataforma, de acordo com o retorno fundamental dado pelos seus utilizadores  

Os formandos do ISQ, Portugal, comentaram o quão intuitiva é a plataforma LEAP e que é fácil de usar. Eles gostaram da 
ideia de ter um local online onde todos os seus trabalhos podem ser guardados e posteriormente acedidos por eles, ao 
invés de terem os seus trabalhos espalhados por muitos e-mails trocados com os formadores. O LEAP simplificou o processo 
de avaliação, permitindo que os avaliadores forneçam retorno oportuno e apoio de forma mais eficiente. Um dos muitos 
recursos do LEAP que tem impacto na progressão do formando é a página 'Meu Progresso', que mostra rapidamente o 
progresso do formando na unidade e o seu progresso geral no curso. 

O artigo disponível em http://e-leap.eu/ourblog/295-user-reflections fornece um resumo das experiências de cada parceiro 
e os comentários que receberam dos utilizadores da plataforma durante as fases de teste. 

 


