15º Curso
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES
Em colaboração com PERFIL – Psicologia e Trabalho
DESTINATÁRIOS
 Todos as pessoas interessadas no desenvolvimento de competências pedagógicas específicas e
aquisição de conhecimentos inerentes à função de formador e que pretendam aceder a este
certificado de curso homologado pelo IEFP, que confere direito ao CCP (ex-CAP): CERTIFICADO
DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS DE FORMADOR
OBJECTIVOS
 Promover nos participantes a capacidade de contextualizar o seu papel de formador,
desenvolvendo competências técnicas e teóricas que permitem planificar, animar e avaliar
sessões de formação.
PROGRAMA (100 horas)
 Formador: Sistema, contextos e perfil (10h) - Formador: contextos de intervenção.
Aprendizagem, criatividade e empreendedorismo
 Simulação pedagógica inicial (10h) - Preparação e concretização das simulações. Análise e
projeto de melhoria
 Comunicação e dinamização em grupos em formação (10h) - Comunicação e comportamento
relacional. Diversidade no contexto de formação
 Metodologias e estratégias pedagógicas (10h) - Métodos e técnicas pedagógicas. Pedagogia e
aprendizagem inclusiva e diferenciada
 Operacionalização da formação: do plano à ação (10h) - Competências e objetivos operacionais.
Desenho do processo de formação aprendizagem
 Recursos didáticos e multimédia (10h) - Exploração de recursos didáticos. Construção de
apresentações multimédia
 Plataformas colaborativas e de aprendizagem (10h) - Plataformas: finalidades e
funcionalidades. Comunidades virtuais de aprendizagem
 Avaliação da formação e das aprendizagens (10h) - Avaliação quantitativa e qualitativa.
Avaliação: da formação ao contexto de trabalho
 Simulação pedagógica final (10h) - Preparação e concretização das simulações. Análise e
prospetiva ténico pedagógica
METODOLOGIA
A ação decorrerá num ambiente de forte participação, com recurso a metodologias ativas, expositivas e
demonstrativas. As estratégias pedagógicas privilegiam a colocação dos participantes em situações de
aprendizagem assentes em atividades específicas de cada uma das temáticas. Aos formandos será
solicitado a partilha de experiências, promovendo e estimulando a sua participação através de debates,
reflexões/realização de trabalhos individuais e de grupo.

COORDENAÇÃO
Maria Luísa Pacheco
PERFIL - Psicologia e Trabalho
FORMADORES
João Aragão Pina
Consultor sénior de formação
Maria Ermelinda Martinho
Consultora sénior de formação
Nuno Queiroz de Andrade
Consultor sénior de formação
AVALIAÇÃO
Será realizada avaliação contínua por cada formador interveniente, mediante a observação dos (as)
participantes, nos planos dos saberes e dos comportamentos em contexto de formação. Critérios finais
para a emissão do certificado são: Aprendizagem; Participação; Relacionamento; Motivação e Assiduidade
CERTIFICADO
Certificado de frequência deste curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, homologado pelo
IEFP, confere direito ao CCP (ex-CAP): CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS DE FORMADOR.
Supõe a frequência de, pelo menos, 95% das horas de formação
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão em horário pós-laboral, das 18h30 às 21h30 nos seguintes dias:
Setembro: 28
Outubro: 2, 4, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25 26, 30 e 31
Novembro: 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 30
Dezembro: 4, 6, 7, 11, 13, e 14
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 15
TOTALIDADE
Até

FRACCIONADA

1/9

280 euros

102 euros x 3 mens.

Depois de 1/9

295 euros

108 euros x 3 mens.

