Programa de formação
-Certificação Pedagógica Especializada para formadores - eFormadorCurso : Certificação Pedagógica Especializada para formadores -

Código da ação:

eFormador

146/04/01

Área: 146– Formação de professores e formadores nas áreas
tecnológicas
Modalidade: Formação Contínua

1.

ENQUADRAMENTO

O programa de formação do curso do e-Formador da Knowledge Spot mobiliza o Referencial de
Formação Contínua de Especialização – Formador a Distância (e-Formador) disponibilizado pelo
IEFP, em termos de Resultados de Aprendizagem, Estrutura curricular, Duração e Requisitos
prévios.
Desta forma, pretende-se garantir que os participantes que concluam todo o elenco modular com
aproveitamento adquirem as competências previstas no Referencial, podendo, quando tal venha
a ser permitido pelo IEFP (o acesso a esta Certificação ainda não está regulado pelo IEFP)
candidatar-se à obtenção da Certificação de Competências Pedagógicas Especializadas –
CCPE, de e-Formador, emitida pelo IEFP/CNQF.
Este curso vem dar resposta à necessidade, hoje em dia mais permanente, de sermos capazes
de organizar o processo de ensino-aprendizagem de forma flexível e a distância.

2. OBJETIVOS DA FORMAÇÃO/RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
No final do curso, os participantes deverão ser capazes de:

•

Refletir acerca das potencialidades pedagógicas e didáticas das tecnologias digitais na
educação e formação;

•

Planear cursos e/ou unidades de formação online em função dos temas, das
necessidades identificadas, das características dos destinatários e dos contextos de
intervenção;

•

Definir e desenhar modelos pedagógicos e didáticos para cursos de tipo “colaborativo”
e/ou de “autoformação” (aprendizagem individualizada);

•

Estruturar, alojar e gerir cursos e/ou unidades de formação em plataformas digitais de
aprendizagem;

•

Desenvolver e/ou adaptar conteúdos educativos com recursos a ferramentas de autor;
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•

Desenhar estratégias e cenários de aprendizagem online em função da tipologia de
cursos (“colaborativo”, “individualizado” ou outro);

•
•
•

Definir e conceber sistemas de avaliação da aprendizagem e da formação online;
Conceber e avaliar instrumentos de apoio à aprendizagem dos formandos;
Avaliar criticamente o desempenho dos seus pares e do próprio.

3. DESTINATÁRIOS
Este programa é dirigido a formadores e/ou especialistas da formação (detentores do Certificado
de Competências Pedagógicas - CCP) que pretendem desenvolver atividades formativas em
ambiente online, com recurso a tecnologias e recursos digitais, tais como plataformas de
aprendizagem, aplicações móveis e outros meios online ou offline que permitam a mediação,
comunicação e interação com indivíduos ou grupos, a distância, com fins educativos/formativos,
em contextos formais, não formais e informais.
O curso poderá, também, ser frequentado por formadores, professores e outros profissionais de
Educação e Formação Profissional que não possuam o CCP mas pretendam desenvolver as
suas competências de ensino-aprendizagem a distância.

4. DURAÇÃO E FORMA DE ORGANIZAÇÃO
O curso tem a duração de 60 horas, estruturado em 6 módulos de 10 horas cada.
Será desenvolvido totalmente em e-learning, com suporte na plataforma Moodle da Knowledge
Spot e ferramenta de comunicação síncrona ZOOM. Cada um dos módulos terá uma sessão
síncrona de 1 hora, a calendarizar de acordo com as necessidades dos formandos.

5. ELENCO MODULAR

Módulo 0

Módulo 1

Módulo 2

•Introdução ao elearning e ao
ambiente online

•Design de cursos de
formação online

•Avaliação da
aprendizagem
online

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

•Dinamização da
aprendizagem
online

•Criação e utilização
de conteúdos
educativos digitais

•Simulação
pedagógica
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6. DESIGN DO CURSO

O curso está organizado de acordo com o modelo colaborativo (com grupo de formandos) e com
tutoria ativa, ou seja, com suporte de equipa de dois formadores que acompanham todas as
atividades do grupo e a progressão individual da aprendizagem.
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM
Módulo
Designação

Momentos

Momentos assíncronos
Duração
Aquisição

Execução
orientada

Treino
em modo
edição

síncronos
Debate/
Partilha

M0- Introdução ao
e-learning e ao

10 horas

1

1

Tipo de tutoria

Sessão online

1

1

ambiente online

2 formadores-

M1- Design de
cursos online

10 horas

1

1

1

1

10 horas

1

1

1

1

10 horas

1

1

1

10 horas

1

1

1

M2- Avaliação da
aprendizagem

ATIVA*

1

tutores

1

online
M3- Dinamização
da aprendizagem

1

online
M4- Criação e
utilização de

1

1

conteúdos digitais
M5. Simulação
pedagógica

10 horas
60 horas

A duração prevista em cada módulo considera os tempos dedicados pelos formandos às
atividades em modo assíncrono (trabalho autónomo, trabalho colaborativo, participação em
fóruns, etc,), e às sessões síncronas. Esta duração em horas é um valor médio estimado por
participante, podendo acontecer que alguns formandos tenham de dedicar mais tempo do que o
previsto e outros menos.
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7. METODOLOGIA
Abordagem baseada em projetos, ancorada no contexto de atuação dos participantes. Cada
formando deverá desenvolver um projeto formativo em e-learning ou blended-learning– curso ou
módulo/unidade de formação de curta duração (UFCD) dentro do âmbito da sua atividade. A
simulação pedagógica consistirá na testagem de uma unidade de aprendizagem desse
curso/unidade de formação de curta duração.
Serão propostas atividades de pesquisa, sessões de discussão orientada e realização de
exercícios práticos em todos os módulos de forma a garantir que os participantes completam o
ciclo de aprendizagem.

8. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

•
•
•

Formativa, através de observação e participação nas atividades propostas
Sumativa, através dos exercícios propostos (projeto e outros exercícios)
Será atribuído um certificado de curso a todos os formandos que sejam aprovados e
tenham uma assiduidade mínima de 90%.

A frequência com aproveitamento dos 6 módulos do curso permite a obtenção da Certificado no
âmbito do Sistema Nacional de Qualificações através do SIGO (Sistema Integrado de Gestão da
Oferta). Espera-se que, mais tarde, com a publicação de regulamentação específica por parte
do IEFP, a conclusão deste curso com aproveitamento permita a obtenção do Certificado de
Competências Pedagógicas Especializada (CCPE) de e-Formador emitido pelo CNQF.

10. PROPINA E FORMAS DE PAGAMENTO
O valor do curso é de 220 euros, acrescido da IVA à taxa em vigor.
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para o IBAN da Knowledge Spot até 48
horas antes de iniciar a formação. A reserva de vaga só fica garantida após o envio do
comprovativo do pagamento por email para: geral@knowledgespot-formacao.com

11. EQUIPA PEDAGÓGICA
A equipa pedagógica é constituída por:
•

Ana Augusta Dias

•

Alda Leonor Rocha

•

Estrella Luna
Ficha de inscrição aqui
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