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Formação Pedagógica Inicial
Formadores
A Associação Florestal do Vale do Sousa em parceria com a VFCONSULTING.,
promovem uma acção de “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”
homologada pelo IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Este curso de Formação Pedagógica Inicial é um dos requisitos obrigatórios
para a obtenção do Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP), certificação que
habilita legalmente qualquer profissional a exercer a actividade de formador
A VFCONSULTING (WWW.VFCONSULT.COM.PT)., está acreditada pela DGERT,
desde 2008, nos domínios da Organização, promoção e desenvolvimento/
execução de intervenções ou actividades formativas e tem como principais
actividades a Formação profissional, a Consultadoria de gestão e a
Consultadoria implementação e acompanhamento sistemas gestão da qualidade.
Carga Horária: 119 Horas (em horário pós-laboral)
Local: Penafiel (Sede da AFVS)
Preço: 150 Euros ( Isento IVA )
Período curso: Inicia a 26 de Março e termina a 26 de Maio (interrupção na
semana da Páscoa)
Horários: Segundas, Terças e quintas-feiras das 19:00h às 23:00 horas,
sábados ( 31 Março, 21 Abril e 19 de Maio) das 9:00h às 18:00h.
Destinatários:Todos os interessados em iniciar a actividade formativa, desde
que possuam escolaridade mínima obrigatória e 3 anos de experiência
profissional relevante, até níveis académicos superiores, preferencialmente
com experiência profissional.
Informações/Inscrições:

email: geral@afvs.ws
telefone: 255 213 420
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Formação Pedagógica Inicial
Formadores
Objectivos:
Situar o papel do formador no sistema onde desenvolve a sua actividade e
definir o respectivo perfil de competências desejável; Preparar,
desenvolver e avaliar sessões de formação tendo em conta a facilitação do
processo de aprendizagem pela selecção e aplicação dos métodos, técnicas e
meios pedagógicos mais adequados e a operacionalização da formação pela
definição de objectivos operacionais e pelo controlo de resultados;
Autoavaliar o desempenho face ao perfil de competências desejado.

Conteúdo Formação:
1. Formador e o contexto em que se insere a formação
2. Simulação Pedagógica “Autoscopia I”
3. Teorias, Factores e Processos de Aprendizagem
4. Métodos e Técnicas Pedagógicas
5. Relação pedagógica, animação de grupos em formação e gestão de
percursos diferenciados de aprendizagem
6. Avaliação da Aprendizagem
7. Definição e estruturação de objectivos de formação
8. Os recursos didácticos da formação e novas tecnologias de informação
e comunicação
9. Planificação da Formação
10. Avaliação da Formação
11. Simulação Pedagógica “Autoscopia II”
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A Lojinha da Floresta
A AFVS tem ainda ao seu dispor um espaço com produtos artesanais como, por
exemplo: - Arranjos silvestres; - Licores; - Chás; - Mel e Geleias;
Acompanhe as novidades em http://alojinhadafloresta.blogspot.com/
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