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Formação de formadores
Dominar as competências essenciais para uma formação bem sucedida em contexto presencial ou virtual

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (14 horas) Referência : 8511

Preço : 1.000,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 4.000,00 € + IVA

Para além das suas qualidades pessoais, os formadores devem dominar competências específicas para criar uma
dinâmica positiva e facilitar a aprendizagem. Devem concentrar-se nas necessidades dos seus formandos, tornar o
conteúdo acessível e encorajá-los a projetarem-se na sua implementação. Para tal, devem dominar uma grande
variedade de técnicas. 

Durante esta formação, irá treinar para adquirir o domínio necessário para a realização exercícios bem-sucedidos numa
sessão presencial ou em classe virtual.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Preparar um programa de formação, tendo em conta as necessidades dos participantes e os objetivos
profissionais visados.
Facilitar a formação presencial ou virtual, adotando uma postura apropriada, utilizando técnicas e ferramentas
para gerar uma dinâmica positiva e facilitar a aprendizagem e a sua implementação concreta.

Destinatários



Para quem

Formadores ocasionais, que têm necessidade de realizar sessões dinâmicas de formação na modalidade
presencial ou em classes virtuais.

Pré-requisitos

Acesso a um computador com câmara e ligação à Internet, permitindo a participação nas Classes Virtuais

Percurso de aprendizagem

Atividade online (0h30m)

Autoavaliação de competências pedagógicas

1ª Classe Virtual (3h30m)

Preparar a formação

Identificar as boas práticas na aprendizagem de adultos
Foco nas necessidades dos participantes

Definir objetivos
Determinação do progresso pedagógico

Selecionar os métodos e técnicas adequados

Atividade entre sessões (1h30m)

Atividades de consolidação

Criar suportes visuais convincentes para uma apresentação de sucesso
Prepare-se para subir ao palco

Preparar uma simulação

Prepare a sua formação utilizando os suportes fornecidos

2ª Classe Virtual (3h30m)

Conduzir atividades formativas em contexto de formação presencial ou virtual (treino e feedback)

Ter um bom início de formação
Gerar uma dinâmica de aprendizagem positiva
Construir as interações entre os formandos
Conduzir feedback útil aos formandos
Dominar a prática de várias técnicas e ferramentas de aprendizagem

Atividade entre sessões (1h30m)

Atividades de consolidação

Gerir situações difíceis durante uma apresentação
Aprender a praticar a escuta ativa

Desenhar a sua própria sequência e preparar a simulação de formação

Escolher o tema
Desenhar a sequência



3ª Classe Virtual (3h30m)*

Conduzir atividades formativas em contexto de formação presencial ou virtual (treino e feedback)

Facilitar a compreensão e a retenção
Dar feedback útil aos formandos
Antecipar e reagir bem a situações difíceis

* Grupos com um máximo de 12 participantes

Métodos pedagógicos

Um conjunto de Classes Virtuais interativas e de desafios práticos individuais e em grupo entre as sessões,
focados na transferência da aprendizagem para o contexto de trabalho de cada um dos participantes.

Pontos fortes

Autoavaliação para identificar os aspetos a desenvolver e a sua progressão
Simulações que colocam os participantes na situação de apresentar ou observar uma apresentação, durante a
segunda e terceira classe virtual: os participantes são os formadores!
Experimentar diferentes técnicas de formação, dar e receber feedback.
Tornar-se mais consciente das necessidades dos formandos, através da contribuição da ciência cognitiva.
Aceder a documentação e atividades online concebidas para o ajudar a aprofundar e consolidar a sua
aprendizagem e que servem de guia de aplicação para a sua formação futura.
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Lisboa ou Online

De 15 jun a 26 jun De 10 out a 19 out


