
  

 
 

Termos de Referência 

Recrutamento de Consultoria para o Desenvolvimento do módulo de 
habilidades Socioemocionais 

 
1. Contexto 

O Governo de Cabo Verde solicitou ao Banco Mundial um empréstimo de US $ 10 milhões 

para financiar o Projeto de Reforço de Educação e de Desenvolvimento de Competências 

(PREDC). O projeto terá como principal objetivo fortalecer as habilidades fundamentais na 

educação e melhorar a relevância dos programas de formação.  

O projeto apoiará a reforma do ensino básico, através do reforço da qualidade, incluindo um 
currículo melhor adaptado e modernizado, melhor alinhamento do currículo e práticas de 
ensino com os resultados de aprendizagem, e maior autonomia para os atores locais, 
permitindo o ajustamento dos serviços educativos às necessidades específicas da comunidade 
educativa e dos alunos.  

Apoiará igualmente, uma maior relevância dos programas de formação para as necessidades 
da economia cabo-verdiana, tendo em conta as prioridades estratégicas do país e 
contribuindo, em particular, através do desenvolvimento das Plataformas Turísticas e Digitais 
previstas no PEDS, a reestruturação do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação (FPEF) 
para adotar uma abordagem orientada para a procura, envolvendo uma parceria mais forte 
com o setor produtivo, aumentar a empregabilidade em sectores prioritários. 

O projeto apoiará ainda, o reforço das capacidades institucionais das Instituições envolvidos 
na implementação do projeto, incluindo alguns aspetos estruturais transversais, 
designadamente, no desenvolvimento de módulos de formação específicos para desenvolver 
habilidades socio emocionais para os alunos do 7º e 8º ano.  

 

2. Justificação 

O Programa do Governo da IX Legislatura define, entre outros compromissos para a década, 

como objetivo uma educação de excelência, equitativa e inclusiva que passa por formar jovens 

com o perfil cosmopolita na sua relação com o mundo, portador de valores e motivador para 

a aprendizagem ao longo da vida.  
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No âmbito das políticas da educação, ressalta-se a ênfase na promoção das escolas como 
espaços privilegiados da educação para os valores/cidadania, transformando a prática 
educacional e formativa num veículo dos valores democráticos, cívicos e culturais, bem como 
de fator de coesão social. É de notar, ainda, o papel das escolas na educação e preparação do 
aluno de forma integral.  
 
O Plano Estratégico de Educação 2017-2021 contempla uma serie de objetivos gerais, e 
também reconhece a importância de se trabalhar as diferentes temáticas de forma transversal 
como estratégicas para a melhoria do perfil do aluno cabo-verdiano, prepara-lo para a vida, 
tendo como base os 4 pilares da UNESCO, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a 
ser e aprender a conviver.  
 

O PEE reforça na integra o ODS 4 e a suas metas globais, visando “assegurar a educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos”. 
 

A escola é o ambiente fundamental e de base para a formação de cidadãos que tenham apreço 
pela liberdade e pela tolerância. Tanto é assim que a própria Constituição de Cabo-Verde (no 
artigo 77) prevê que a educação deve “promover os valores da democracia, o espírito de 
tolerância, de solidariedade, de responsabilidade e de participação”.  
 

Esta consideração evidencia o reconhecimento da não-neutralidade do espaço educativo, 
assim como a obrigação de abordar o mesmo como um lugar de socialização e transmissão de 
valores.  

 

Educação assume um papel de relevo, não só como base da economia do conhecimento, mas 
também, pelo reconhecimento de que é a via eficaz para ajudar o jovem a desenvolver as 
competências que ele necessita para enfrentar os desafios do século XIX, por forma a serem 
protagonistas de seu próprio desenvolvimento e de suas comunidades. 
 
A Escola é, objetivamente, afetada pelas políticas de Educação, e pelos valores sociais e 
comunitários onde se insere. A qualidade da educação não está apenas no ensino de áreas 
disciplinares. Desde cedo, as crianças precisam aprender a lidar também com as dificuldades 
do dia a dia, de forma a terem habilidades que os possibilite fazer escolhas certas. A 
preocupação com o especto social e emocional das crianças favorece o desenvolvimento de 
muitas habilidades, fundamentais no processo de preparação para a vida adulta e a Escola e 
a Família têm um papel fundamental nesse processo. 
 
A Escola deve puder não só contribuir para que os alunos e jovens desenvolvam 
conhecimentos teóricos e práticos, mas também outras habilidades e competências essenciais 
à plena integração na sociedade. Deve ser também um verdadeiro laboratório da vida, 
desenvolvendo estratégias para que os alunos possam compreender os problemas e construir 
soluções e ter no professor, como um mediador de conhecimento. É na sala de aula que as 
crianças e jovens irão aprender a conviver com as diferenças, a respeitar as ideias dos colegas, 
a desenvolver atividades que possam favorecer a todos, a aprender a lidar com regras, a 
conversar e a trabalhar em conjunto. A sala de aula deve também ensinar o aluno a aprender 
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a lidar com as emoções, aprender com o erro, a desenvolver a autoconfiança ou a saber 
ganhar e perder. 
 
As competências socioemocionais são atualmente, muito valorizadas, sobretudo no mundo 
laboral, sendo considerada por muitos, como importante no aumento da empregabilidade e 
da produtividade dos indivíduos. Hoje, num mundo laboral bastante exigente, a grande 
maioria dos empregos exigem não só conhecimentos e competências técnicas específicas, 
mas também um determinado nível de competências sociais e emocionais capaz de assegurar 
a capacidade de trabalhar em equipa, resolver conflitos interpessoais, auto motivar-se 
perante as dificuldades, ter espirito de iniciativa, de colaboração e liderança, saber comunicar 
ou gerir os elevados níveis de stress que possam surgir. 
 
 
Em Cabo Verde, de acordo com o preâmbulo do Decreto Legislativo nº 13/2018 procede à 
primeira alteração ao Decreto-Legislativo nº 2/2010 de 7 de maio que revê as Bases do 
Sistema Educativo Cabo-verdiano aprovadas pela Lei n.º 103/III/90, de 29 de dezembro, na 
redação dada pela Lei nº 113/V/99, de 18 de outubro, o contexto sociopolítico e educativo 
encontra-se numa agenda de transformação, na qual a qualificação do capital humano é 
fundamental. 
 
As demandas de qualificação fazem-se sentir em todos os subsistemas, ainda que, de forma 
variada em função do estádio de evolução de cada um deles. Esta agenda exige a adequação 
dos setores, com vista à sua capacitação e garantia da qualidade de resposta pelos seus 
recursos humanos, face aos desafios do desenvolvimento do País. 
 
Tomando em consideração o contexto descrito acima, a Direção Nacional de Educação,(DNE) 
no âmbito da implementação do projeto financiado pelo Banco Mundial,   pretende recrutar 
um/a consultor/a,  para elaborar um módulo de formação e um guia  de formador sobre as 
competências socio emocionais, destinado aos professores do 2º ciclo do Ensino Básico 
Obrigatório (EBO), bem como desenvolver um plano de ação de formação de docentes para o 
desenvolvimento dessas competências socio emocionais nos alunos do 7º e 8º anos de 
escolaridade. 
 
 

3. Objetivos da Consultoria  

 

3.1. Objetivo Geral 

 
a) Contribuir para desenvolver nos professores do 2º ciclo do Ensino Básico Obrigatório 

habilidades que lhes permita trabalhar de forma transversal as competências 

socioemocionais, por forma ajudar os alunos a desenvolver relações socias positivas e 

tomadas de decisão responsável.  
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3.2. Objetivos específicos 

  
a) Identificar um conjunto de competências socioemocionais que devem ser 

desenvolvidas nas escolas, por forma a permitir que os alunos e alunas 

aprendam a colocar em pratica as melhores atitudes e habilidades para 

controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações 

sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável; 

b) Identificar as metodologias ativas que permitam aos professores 

compreenderem a importância e se interessem por trabalhar as competências 

socioemocionais; 

c) Elaborar módulo de formação e um guia de professor sobre a utilização 

transversal das competências socioemocionais, destinado aos professores do 

2º ciclo do Ensino Básico Obrigatório (7º e 8º anos de escolaridade); 

d) Desenvolver um plano de ação de formação de docentes; 

e) Desenvolver nos professores habilidades que lhes permite assumir uma 

postura de mediador, de facilitador da aprendizagem a partir de metodologias 

focadas em causas e interesse dos alunos. 

 
Beneficiários diretos: professores(as) dos 7º e 8º anos de escolaridade; Subdiretores(as) 
pedagógicos(as) do 2º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário; Coordenadores(as) de 
disciplina do 2º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Beneficiários indiretos: alunos/as dos 7º e 8º anos de escolaridade (processos educativos 
individuais); escolas (qualidade da ação educativa); subsistema educativo do Ensino Básico 
(melhoria dos resultados escolares); pais/encarregados(as) de educação dos(das) alunos(as) 
do Ensino Básico (valorização da qualidade do serviço educativo).  

 

4. Tarefas d(o) a Consultor(a): 

 
a) Elaboração de um Plano Metodológico Detalhado de Trabalho;  

b) Análise de material no âmbito de competências socioemocionais e das boas praticas a 

nível internacional; 

c) Realização de um diagnóstico da transversalização/Inclusão nos conteúdos no 

currículo do 2º ciclo do EBO; 

d) Elaboração do módulo de formação sobre a implementação/dinamização das 

competências socioemocionais; 

e) Elaboração do Guia do professor sobre competências socioemocionais; 

f) Elaboração do plano de formação para professores e sua implementação em sala e no 

modelo e-learning; 

g) Realização de ação de formação formadores para os 22 concelhos do país. 

h) O Consultor é responsável pela materialização das atividades programadas aplicando 

estratégias e técnicas pedagógicas ativas 
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5. Resultados e produtos a serem apresentados pela consultoria 

 
 R1: Plano de trabalho da consultoria. 

 R2: Diagnóstico da transversalização nos conteúdos sobre as competências socio-
emocionais no 2º ciclo do Ensino Básico Obrigatório efetuado. 

 R3: Módulo de formação de competências socioemocionais para os professores 
trabalharem com alunos do 7º e 8º anos de escolaridade e Guia do professor para 
trabalhar as competências socioemocionais elaborados. 

 R4: Plano de formação para professores 

 R5: Formação piloto aos professores do 7º e 8º anos de escolaridade, na ilha Santiago; 

 R6: Modelo de formação online (e-learning), incluindo os módulos/conteúdos, para 
Plataforma Moodle do Ministério da Educação.  

 
Os produtos advenientes do R2 e R3 deverão ser objeto de 1) uma apresentação da versão 
preliminar ao Ministério para apreciação e recolha de subsídios de melhorias; e 2) o modulo 
de formação bem como o guia do professor deverão ser reapreciados pela comissão técnica, 
após análise dos resultados do piloto. 
 
Todos os produtos serão elaborados em português. Serão disponibilizadas versões 
preliminares à Direção Nacional de Educação para análise, comentários e recolha de subsídios. 
A facilitação dos encontros de recolha de subsídios é da responsabilidade do consultor que 
terá o apoio da DNE. 
 
As versões finais dos produtos da consultoria, devidamente aprovados pela Direção Nacional 
de Educação serão disponibilizadas em formato impresso (2 cópias) e eletrónico (MS Word ou 
equivalente) em CD/pendrive.  
 

Resultados Produtos associados 
Pagamentos com 
aceitação e 
aprovação  

R1: Apresentação  do Plano e da 
metodologia de trabalho consolidada e 
finalizada 

Produto 1: Plano de Trabalho 
Consolidado e aprovado 

 
10% 

R2: Diagnóstico da transversalização 
nos conteúdos sobre as competências 
socio-emocionais no 2º ciclo do 
Ensino Básico Obrigatório  

Produto 2: Relatório da Situação 
/Diagnóstico sobre a inclusão de 
atividades sobre as competências 
socioemocionais nos currículos do 7º 
e 8º anos e como são desenvolvidas 
nas atividades das escolas. 
 

 
 

20% 
 

R3: Módulo de formação e guia do 
professor de competências 
socioemocionais para os professores 
trabalharem com alunos do 7º e 8º 
anos de escolaridade elaborados. 

Produto 3: Proposta do módulo de 
formação sobre as competências 
socioemocionais  
 

40% com a 
aprovação da 
proposta do 
módulo de 
formação e do 
guia do professor 
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Produto 4: Draft do Guia do professor 
para trabalhar as competências 
socioemocionais; 
 
 
  
 

 

R4, R5 e R6: Plano de formação em 
competências socioemocionais, material 
de formação e-learning e formação de 
formadores e relatório da consultoria 
elaborados e realizados 
 

Produto 5: Plano de formação 
Produto 6: Material de formação e-
learning. 
Produto 7: Formação de uma equipa 
de formadores, com representantes 
dos 22 concelhos. 

30% 
 

 

6. Duração da consultoria 

A consultoria terá uma duração de 90 dias úteis distribuídos por 9 (nove meses) setembro 

2019 a julho 2020.  

 

7. Condições da Consultoria 

Um Contrato individual será estabelecido com o Consultor. Pretende-se que a candidatura 
apresentada pelo/a consultor/a espelhe de forma inequívoca a garantia de ter as valências 
técnicas e experiência comprovada nas áreas setoriais de atenção direta dessa consultoria. O 
consultor deve prever na sua proposta metodológica e financeira todas as deslocações que 
pretende realizar para a concretização da referida consultoria. 
 
 

8. Perfil da consultoria /Qualificação  
a) Consultor/a sénior, com formação superior nas áreas de Psicologia de 

desenvolvimento, Psicologia, Ciências Sociais, Ciências da Educação. Mestrado será 

uma mais valia; 

b) Experiência mínima comprovada de quinze (15) anos no domínio de desenvolvimento 

de competências e/ou afins;  

c) Experiência comprovada na realização de consultorias na área de desenvolvimento de 

competências, de preferência na área da Educação; 

d) Experiência de trabalho em países em desenvolvimento;  

e) Capacidade de trabalho com língua portuguesa;  

f) Excelente conhecimento do sector da educação; 

 

Outras competências 

a) Facilidade em trabalhar em equipa e com a diversidade cultural e de interagir com 

diversos grupos; 
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b) Boas competências interpessoais e capacidade para mediar grupos de discussão; 

c) Conhecimento e experiência em metodologias de seguimento e avaliação 

participativas. 

d) Capacidade organizativa, de diálogo e de dinamização de equipas e instituições; 

e) Conhecimentos de informática na ótica de utilizador avançado; 

f) Excelentes habilidades analíticas, de síntese e de escrita; 

g) Espírito de equipa, dinamismo e proatividade. 

  

9. ARRANJOS INSTITUCIONAIS, GESTÃO E OGRANIZAÇÃO 

 
O trabalho de consultoria será realizado sob a supervisão direta da Direção Nacional de 
Educação, na pessoa da Diretora do Serviço de Inclusão Educativa e Promoção da Cidadania, 
em estreita articulação e colaboração com a DGPOG, sobretudo no fornecimento de 
elementos essências de suporte à referida consultoria. O Consultor deverá também reportar 
à Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE) em todos os assuntos diretamente 
relacionados ao contrato. 
 
O consultor/a assinará com a UGPE um contrato tipo Lump-Sum, em que o pagamento da 
remuneração do Consultor/a será mediante a aceitação e aprovação dos produtos da 
consultoria, e os custos reembolsáveis mediante submissão dos recibos das despesas 
ocorridas a custo real.  
 
Será criado um Comité técnico, constituído por representantes da Direção Nacional de 
Educação e da DGPOG para o seguimento da consultoria e dos produtos a serem apresentados 
e respetiva validação, antes de ser submetido à socialização e validação pública.  
 
O mandato do Comité Técnico termina após a validação pública de todos os produtos da 
consultoria.  
 
O Comité técnico, deverá igualmente: 

 Fornecer todos os dados necessários para o trabalho; 

 Validar a metodologia e o plano de trabalho; 

 Validar os instrumentos metodológicos; 

 Participar de todas as etapas do trabalho; 

 Apreciar e emitir parecer sobre os produtos finais antes da validação. 

 


