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Introdução do projecto vWBL 

vWBL – Aprendizagem virtual com Base no Trabalho, um 
projeto europeu financiado pelo programa Erasmus+, 
está centrado em fornecer soluções à medida das 
necessidades reais dos sistemas de EFP nas próximas 
sociedades europeias pós-pandémicas, com especial 
atenção à Aprendizagem com Base no Trabalho 
(WBL) como componente chave do EFP tendo sido 
particularmente afetada pelo distanciamento social 
imposto também ao ensino do EFP durante a pandemia.
A vWBL irá propor não só situações virtuais que permitam 
transferir experiências alternativas para a prática quando 
houver obstáculos à verdadeira aprendizagem com base 
no trabalho. 

Mas o projeto vWBL irá operar particularmente nas 
competências dos professores de EFP para estar 
consciente da potencial eficácia da WBL virtual 
(Aprendizagem virtual com Base no Trabalho) e 
desenvolver competências na criação das suas próprias 
simulações de impacto da WBL.
O projeto irá propor formação específica aos professores 
do EFP sobre a vWBL. 

Além disso, a formação vWBL dará especial atenção à 
questão da divisão digital, incluindo na formação todo 
o apoio necessário para informar os professores do EFP 
sobre a questão da criação da vWBL que será também 
utilizável por estudantes com fraca ligação digital ou 
dispositivo. 

Desta forma, o projeto contribuirá para melhorar a 
inclusão e prevenir o risco de categorias de alunos serem 
desfavorecidas ou excluídas da aprendizagem.

Parceiros

EPRALIMA Escola profissional do Alto 
Lima - Cooperativa de interesse publico e 
responsabilidade limitada, Portugal

Kuressaare Ametikool (KRTC), Estonia

JANUS Ltd, Italy

The University of Naples Federico II, Italy

IPCP, Bulgaria

Eurosuccess Consulting  (EUROSC), Cyprus

OIC Poland Foundation, Poland
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Recolha das boas práticas

Para além de um inquérito, os parceiros vWBL 
irão procurar algumas das boas práticas. 
Os exemplos de boas práticas centram-se 
na recolha de boas práticas que sejam úteis, 
adequadas e relevantes para o grupo-alvo de 
estudantes/aprendizes. 
As melhores práticas para vWBL concentram-se:

• programas de formação de boas práticas 
existentes / módulos de formação / outras 
formas de materiais de formação para 
estudantes no EFP virtual com base no trabalho

• melhores práticas existentes na empresa 
programas de formação / módulos de 
formação / outras formas de formação

• materiais, programas, iniciativa, políticas 
existentes no domínio do EFP virtual com base 
no trabalho

• exemplos existentes de boas práticas 
para compreender a perícia no ensino e 
aprendizagem virtuais com base no trabalho.

KoM online dos parceiros do 
projeto

A vWBL teve início a 1 de setembro de 2020. A 
reunião de arranque dos parceiros do projeto 
realizou-se online a 14 de janeiro de 2021.
A agenda da reunião incluiu as apresentações 
dos parceiros responsáveis por cada atividade e 
resultados do projeto, com discussões detalhadas 
dos participantes, especialmente sobre as 
contramedidas a pôr em prática para assegurar o 
progresso do projeto na atual situação pandémica 
nos países do projeto.
A equipa que implementou a vWBL - 
Aprendizagem virtual com Base no Trabalho para 
simular experiências reais na formação em EFP 
digital realizará um inquérito em grande escala 
em Portugal, Estónia, Itália, Bulgária, Chipre 
e Polónia, com o objetivo de identificar novas 
necessidades e problemas na formação em EFP 
digital.
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Reunião de monitorização

No âmbito do projeto vWBL - Virtual Work-Based 
Learning para simular a experiência real na formação 
digital do EFP, realizou-se em abril uma reunião de 
acompanhamento com todos os parceiros para 
discutir a situação e avaliar o progresso do projeto.

Inquérito nos países do projeto

A equipa do projeto investigará as mudanças potenciais das prioridades económicas e sociais e 
as necessidades/expectativas relacionadas com a formação no EFP na situação pós-pandémica, 
cujas características são meramente previstas no momento em que esta proposta é preparada.
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Segunda reunião transnacional no 
âmbito do projeto vWBL

No dia 21 de maio, realizou-se uma reunião 
online no âmbito do projecto vWBL.
No início do projeto foi criado um questionário 
abrangente para identificar necessidades 
e questões digitais no Ensino e Formação 
Profissional (EFP), envolvendo professores 
e peritos no EFP em Portugal, Itália, Estónia, 
Bulgária, Chipre e Polónia. 
O objetivo do questionário é investigar potenciais 
mudanças económicas e prioridades sociais e 
necessidades e expectativas relacionadas com o 
EFP numa situação pós-pandémica.
O estudo realizado será publicado muito em 
breve no website do projeto (https://www.vwbl.
eu/ ).
Alguns resultados surgiram, por exemplo, 90% 
dos inquiridos não tinham qualquer experiência 
anterior com o ensino à distância, mas ao longo 
do período pandémico melhoraram os seus 
conhecimentos sobre formação online.

PRÓXIMOS PASSOS
O Guia para professores do EFP

Nos próximos meses, os parceiros do vWBL 
vão conceber o Guia para professores de EFP 
para o WBL virtual, com base nos resultados do 
inquérito.
O Guia será publicado em inglês e em todas as 
línguas da parceria. Estará disponível no website 
do projeto, em acesso aberto, imprimível e 
descarregável.

Avaliação do Guia por peritos 
nacionais

Os Peritos Nacionais que participaram na fase 
de investigação do projeto terão a oportunidade 
de avaliar o Guia.

Mais informações:

www.vwbl.eu
info@vwbl.eu
https://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL


