
nova etapa 

Certificado d ormaerao
 
Profissiona
 

(Dec. Reg. N° 3512002) 

nOVA eTAPA - Consultores em Gestao e Recursos Humanos, Lda, pessoa coletiva n° 503108804, com sede na Rua 
da Tóbis Portuguesa, n° 8, 1°, Escritório 5, 1750-191 Lisboa, entidade formadora acreditada pela DGE RT proc. 551, 
certifica que: 

Jorge Manuel dos Santos Areias 

natural de Alcoba~a, nascido a 13/04/1955, com nacionalidade portuguesa, sexo masculino, portador do Cartao de 
Cidadao com o N.o de ID Civil 04077436, concluiu com aproveitamento, em 10/11/1010, o Curso de Forma~ao 

, Profissional de 

Forma~ao Pedagógica de Formadores 
a Distancia 

que decorreu de 07/10/10 lOa 10/11/10 IO com a dura~ao total de 108 horas, tendo obtido a c1assifica~ao final de 
Muito Bom. 

Lisboa, 15 de novembro de 10 IO 

oDiretor Geral 

,/ 

ao de Ferro 

Certificado N.o 1840/10 IO 

Certificado de Homologa~ao nO EDF 301212008 
Este curso nao conrere nivel de forma~ao e/ou equivalencia escolar 



Competencias Adquiridas 

•	 Identificar as fun~oes e competencias do formador e o seu papel nos diversos contextos formativos; 

•	 Preparar sessoes de ensino-aprendizagem de acordo com objetivos previamente definidos, relativamente a uma popula~ao 

alvo determinada; 

•	 Desenvolver de forma eficaz os conteúdos das diferentes áreas temáticas do programa, estabelecendo urna rela~ao 

pedagógica facilitadora dos processos de aprendizagem; 

•	 Escolher e adaptar os métodos e as técnicas pedagógicos mais adequados aos objetivos, aos públicos-alvo e aos contextos 
de forma~ao; 

•	 Selecionar, conceber e adequar recursos didáticos em suportes diversificados, em fun~ao da estratégia pedagógica adotada; 

•	 Avaliar os resultados da aprendizagem, concebendo e aplicando instrumentos de avalia~ao; 

•	 Elaborar o plano de sessao de forma~ao; 

•	 Apresentar críticas, sugestoes e propostas que possam contribuir para a melhoria dos sistemas de forma~ao ao nivel 
técnico-pedagógico e/ou organizacional. 

'Modalidade de Forma~ao: Forma~ao Profissional 

Área de Forma~ao: Código 140 - Forma~ao de Professores/Formadores 

Conteúdo Programático 

AFun~ao do Formador e os Contextos de Forma~ao 8 

ARela~ao Pedagógica 8 

Sessao de E-learning (Esclarecimento de questiíes acerca dos módulos Fun~o do Formador e Rela~o Pedagógica) 

Simula~ao Pedagógica Inicial 12 

Psicologia da Aprendizagem 12 

Sessao de E-Iearning (Esclarecimento de questiíes acerca do módulo Psicología da Aprendizagem) 

Métodos e Técnicas Pedagógicos 12 

Os Recursos Didáticos na Forma~ao 8 

Sessao de E-Iearning (Esclarecimento de questiíes acerca dos módulos de Métodos e Técnicas e Recursos Didáticos) 

24 

Sessao de E-learning (Esclarecimento de questiíes acerca do módulo Operacionaliza~o da Forma~ao) 

Operacionaliza~ao da Forma~ao e Proposta de Interven~ao Pedagógica 

20Simula~ao Pedagógica Final 


