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Abordagem de Avaliação VILMA  
 

 
 
VILMA utiliza a abordagem LEVEL5 para avaliar a 
aprendizagem informal. O processo LEVEL5 não 
é meramente um exercício de documentação, 
mas um processo duplo que beneficia tanto as/os 
formandas/os como as/os formadoras/es. 
 
 

A Rede 

 
 
VILMA é uma parte do REVEAL – Research and 
Evaluation Group for Validating, Evaluating and 
Assessing Informal and Non-formal Learning. 
Actualmente REVEAL é representado por 
peritas/os em LEVEL5 na Áustria, Bélgica, 
Alemanha, França, Irlanda, Itália, Malta, Holanda, 
Polónia, Suécia, Eslováquia, Suíça, Letónia, 
Lituânia, Roménia, Espanha e Turquia. 
 
 

Contacto:  
 
REVEAL  

Dr. Tim Scholze 
Email: tscholze@reveal-eu.org 
 
 
Este projecto tem o apoio financeiro da Comissão 
Europeia. Esta informação reflecte apenas a 
perspectiva do autor, e a Comissão não pode ser 
responsável por qualquer utilização da informação 
contida neste folheto. 
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Enquadramento do VILMA  
 
A Mobilidade é um meio de promoção do 
desenvolvimento pessoal e profissional e contribui para 
a criação de uma verdadeira área de educação e 
formação Europeia. A Carta Europeia da Qualidade da 
Mobilidade dá um maior ênfase à avaliação, 
reconhecimento e certificação tanto da formação formal 
como informal em acções de mobilidade.  
 
Contudo, é bastante difícil avaliar e validar as 
competências adquiridas desta forma, uma vez que 
muitas das actividades de aprendizagem em 
mobilidades consistem em actividades informais (e não 
planeadas) que se realizam na vida diária das/os 
formandas/os fora do seu quotidiano e de contextos de 
aprendizagem. 
 
O projecto VILMA pretende abordar a questão 
fornecendo instrumentos para avaliar e evidenciar 
competências desenvolvidas nas acções de 
mobilidade. 
 
VILMA assenta na experiência recolhida em três 
projectos financiados pela U.E. implementados no 
período de 2005-2010 (ACT!, ACT-NET e VIP). Durante 
estes projectos foi desenvolvida e aplicada uma 
abordagem única para avaliar e evidenciar a 
aprendizagem informal em mais de 40 projectos de 
micro-aprendizagem em doze Estados Membros 
Europeus. 
 
VILMA procura transferir e adaptar a abordagem e os 
seus instrumentos a acções de mobilidade Europeias e 
criar um sistema de avaliação abrangente 
especificamente para várias acções de mobilidade.

Objectivos do Projecto VILMA  
 
VILMA concentra-se em evidenciar as competências 
adquiridas pelas/os participantes em acções de 
mobilidade. A evidência individual da aprendizagem 
aumenta a motivação para participar em tais acções, 
para trazer os resultados de aprendizagem à mente de 
participantes, e reflectir sobre novos modos de 
aprender no futuro. 
 
VILMA pretende expor o impacto e a qualidade dos 
processos de aprendizagem em acções de mobilidade 
utilizando uma abordagem que oferece máxima 
flexibilidade e que é especialmente conveniente para 
evidenciar competências que são difíceis de avaliar em 
sistemas standards, como competências interpessoais 
e sociais. 
 
VILMA contribui para uma imagem mais clara dos 
benefícios das acções de mobilidade do Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida e assim para uma 
maior aceitação entre potenciais participantes. 
 

Grupos-alvo do Projecto VILMA  
VILMA destina-se a  

 Formandas/os adultas/os; 
 Formadoras/es envolvidas/os em acções nacionais 

e acções bilaterais de intercâmbio e mobilidades; 
 Gestoras/es, parceiras/os e outras/os 

intervenientes nas acções de mobilidade Europeia; 
 Avaliadoras/es; 
 Peritas/os da Comissão Europeia, Agências 

Nacionais e órgãos políticos e da administração. 

Actividades do Projecto VILMA  
 
Principais actividades desenvolvidas entre Janeiro de 
2010 e Dezembro de 2012: 
 

 recolha de instrumentos e abordagens já 
existentes para validar a aprendizagem informal; 
avaliá-los em termos da sua viabilidade para o 
contexto das acções de mobilidade; 

 investigação da exigência de avaliação quanto ao 
desenvolvimento de competências em acções de 
mobilidade; 

 estabelecer um inventário de possíveis resultados 
de aprendizagem de acções de mobilidade;  

 desenvolvimento de sistemas de referência para 
evidenciar os resultados de aprendizagem e 
desenvolvimentos de competências baseados no 
sistema de avaliação LEVEL5 desenhado para a 
aprendizagem informal e não-formal (para 
evidenciar os resultados de aprendizagem ao nível 
cognitivo, afectivo e de actividade); 

 desenvolvimento e testagem de um curso de 
formação Europeu com vista à consciencialização 
sobre o tópico de demonstração e validação da 
aprendizagem informal e permitindo às/aos 
participantes aplicar a abordagem VILMA nos seus 
projectos de mobilidade; 

 criação de uma rede transnacional composta 
por peritas/os em pesquisa e prática que 
contribuam para um maior reconhecimento da 
validação da aprendizagem não-formal e 
informal. 

 


