
2º PAINEL 

Aprendizagem ao Longo da 

Vida:  

um contexto a pretexto, a 

educação e formação de adultos 

em meio prisional.  

 O que se faz em Portugal.  



Aprendizagem ao Longo da 
Vida (ALV), do que estamos a 

falar? 

... das oportunidades de aprendizagem que os 
indivíduos vão experimentando ao longo da sua 
existência. 



ALV, é uma agenda educativa 
globalmente estruturada. 

Comissão das Comunidades Europeias (2000) 
Memorando sobre a ALV  

Unesco (2010) Relatório Global sobre 
Aprendizagem e Educação de Adultos 



Aprendizagens: formais, não      
    formais e informais 

Diversidade de: 

     práticas educativas; 
   de instituições; 
   de agentes educativos; 
   de contextos. 



Educação e Formação de 
Adultos, em meio prisional, 

porquê? 



A perda temporária do direito à liberdade não 
pressupõe a perda de outros direitos de 

cidadania, nomeadamente o direito à educação.  

Há em todos os adultos, reclusos ou não, um 
potencial humano para a aprendizagem.... 



Em Portugal a EA vai sendo configurada 
em torno do cumprimento de grandes 
desígnios que, em cada momento, os 
governos vão elegendo como 
prioridade nacional.... 



O que se faz em Portugal? 

A oferta educativa nas prisões decorre 
da implementação das políticas 

públicas da EA... 
A institucionalização da “escola 

associada” favoreceu a estabilização e 
generalização do ensino básico e 

secundário e abriu a possibilidade da 
promoção de componentes de formação 

sócio-cultural e atividades 
extracurriculares    



 Em 1986, a lei de bases do sistema 
educativo introduziu no seu articulado 
ensino recorrente, a formação profissional 
como modalidades especiais de educação e 
a educação extra-escolar; 

 Em 2000, são criados os cursos EFA;  

 Em 2001 o sistema de reconhecimento, 
validação e certificação de competências;  

 Em 2007, o SNQ abre caminho para o QNQ.   



 O CNQ integra referenciais de 
qualificação únicos para a formação 
de dupla certificação e para processos 
de reconhecimento, validação e 
certificação de competências (RVCC). 



2013, dos CNO para os CQEP.... 

O que reservará o futuro? 



A aprendizagem ao longo da vida, pode 
contribuir para dotar a humanidade de 
uma maior capacitação para “dominar” o 
seu próprio desenvolvimento, fazendo 
com que cada um tome o seu destino 
nas mãos... 


