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Objetivos 
No final da ação de formação, os formandos que concluam com aproveitamento devem 

ser capazes de: situar o papel do formador e avaliar sessões de formação tendo em conta 

a facilitação do processo de aprendizagem pela seleção e aplicação de métodos, técnicas 

e meios pedagógicos mais adequados e a operacionalização da formação pela definição 

de objetivos operacionais e pelo controlo dos resultados; autoavaliar o desempenho face 

ao perfil de competências desejado. 

Conteúdos 
Programáticos 

• Formador: Sistema, Contexto e Perfil; 

• Simulação Pedagógica Inicial; 

• Comunicação e Dinamização de Grupos em Formação; 

• Metodologias e Estratégias Pedagógicas; 

• Operacionalização da Formação: do Plano à Acção; 

• Recursos Didáticos e Multimédia;  

• Plataformas Colaborativas de Aprendizagem; 

• Avaliação da Formação e das Aprendizagens; 

• Simulação Pedagógica Final. 

Duração 

Início: 12 de novembro de 2018; Fim: 20 de dezembro de 2018 

90 Horas 

Horário 

De Segunda a Sexta-feira, das 19h às 23h 

Exceto em dias de término de módulo em que a sessões decorrerão das 19h às 21h.  

Local ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Destinatários 
A Formação dirige-se a quem pretende obter o CCP – Certificado de Competências 

Pedagógicas para exercer a atividade de formador.  
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Formadores 
 

Eng.ª Cândida Martinho 

Eng. Hugo Carvalho 

Dr. Rui Miranda 

Investimento Propina: 200€. 

- Possibilidade de pagamento em 2 prestações. 

Modo e condições de pagamento: Envio de cheque endossado à ADIV ou transferência 

bancária para o NIB: 0035 0930 0020 0001 6300 6 (após a transferência agradecemos o 

envio do comprovativo para o e-mail: adiv@adiv.pt, indicando o nome da pessoa 

inscrita). 

O pagamento da primeira prestação e inscrição deverá ser efetuado até ao dia 2 de 

novembro de 2018. 

Para formalizar a inscrição deverá preencher uma ficha de inscrição e entregar via e-mail 

ou presencialmente nas instalações da ADIV. 

- A formação funcionará com um mínimo de 12 inscrições. 


