Curso e-Formador
Curso para Formadores, Técnicos de Formação e outros
Profissionais
Interessados na formação a distância / e-learning (60h)

Enquadramento
A formação a distância, designada também por e-learning, assume uma posição cada
vez mais preponderante no mercado da formação, permitindo mais flexibilidade no
processo formativo e alargando o acesso a este importante meio de valorização
profissional e pessoal. Este curso proporciona aos participantes os conhecimentos e as
competências necessárias para conceber, implementar e avaliar formação em regime
de e-learning.

Modalidade de formação
e-learning

Destinatários
Formadores, Técnicos de Formação e outros Profissionais interessados em
desenvolver competências pedagógicas e técnicas na formação a distância / elearning (máximo de 12 formandos).

Objetivos
- Conhecer a modalidade de formação a distância;
- Adaptar o papel e as funções do formador à formação a distância;
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- Utilizar plataformas para a realização de formação a distância;
- Conceber recursos e atividades para a realização de formação a distância;
- Conceber, implementar e avaliar ações de formação a distância.
Programa
I

Acolhimento e introdução ao curso (2h)

II

Bases e fundamentos da formação a distância (4h)
•
Conceitos de ensino a distância, e-learning e b-learning
•
História e fundamentação do ensino a distância
•
O e-learning em Portugal
•
Vantagens e desvantagens do e-learning

III

O e-Formador (4h)
•
O sistema de formação adaptado ao ensino a distância
•
O perfil do e-Formador
•
O papel do e-Formador

IV

Plataformas para formação a distância (8h)
•
Apresentação da plataforma Moodle
•
Princípios básicos de utilizador
•
Recursos do Moodle (ficheiro, livro, pacote IMS, pasta, separador, URL)
•
Atividades do Moodle (trabalho, fórum, chat, base de dados, avaliação)

V

Comunicação (8h)
•
Net-etiqueta: como comunicar adequadamente através da internet
•
Técnicas e estratégias para uma comunicação eficaz

VI

Métodos e técnicas (4h)
•
Métodos e técnicas de formação
•
Adaptação de métodos e técnicas para formação a distância

VII

Os recursos e conteúdos em regime de e-learning (8h)
•
Os recursos didáticos na formação a distância
•
Ferramentas de criação de conteúdos
•
Conceção de conteúdos e de cursos
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VIII Avaliação da aprendizagem e da formação a distância (8h)
•
Avaliação da aprendizagem e da formação
•
Tipos de instrumentos de avaliação
•
A avaliação da aprendizagem na formação a distância
•
A avaliação da formação na formação a distância
XI

Projeto Pedagógico (12h)
•
Conceção do projeto de formação a distância

X

Avaliação dos formandos e do curso (2h)

Metodologia Pedagógica
Predominantemente ativa, interativa e colaborativa.

Coordenação da Formação
Conceição Nobre, Psicóloga (Ordem dos Psicólogos Portugueses, n.º 7752), Mestre
em Ciências da Educação, Psicoterapeuta, Especialista em Psicologia Educacional.
Formadora certificada pelo IEFP e pelo Centro de Formação Contínua de Professores.
Vasta experiência em formação nas áreas da pedagogia e do comportamento.

Formadores
Luís Escudeiro, Licenciatura em filosofia e pós-graduação em bioética. Formador
certificado pelo IEFP para a formação pedagógica de formadores; estatuto de
Formador pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Produtor de
conteúdos pedagógicos e gestor de plataformas para ensino a distância.

Paulo Vitória, Psicólogo (Ordem dos Psicólogos Portugueses, n.º 121), Mestre em
Comportamento Organizacional, Doutorado em Psicologia Social. Formador
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certificado pelo IEFP. Formador certificado pelo Centro de Formação Contínua de
Professores.
Débora Toco, Psicóloga (Ordem dos Psicólogos Portugueses n.º 3748), Mestre em
Psicologia Social e Formadora certificada pelo IEFP.

Calendarização
Datas a definir

Certificação
Cada participante obterá um Certificado de Formação Profissional, quando o seu
aproveitamento na ação de formação corresponder a uma classificação final igual ou
superior a um “Aproveitamento Satisfatório” e tendo registado uma assiduidade
mínima de 95% sobre a duração global do curso.

Local
Plataforma virtual da Ph+

Preço
190€
Os valores estão isentos de IVA porque a Ph+ é uma entidade formadora certificada
pela DGERT.
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