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Estratégias e Técnicas Avançadas de Formação 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo ajudar os participantes a melhorara e aprofundar as suas 

técnicas de ensino, ajudará a avaliar as suas preferências de estilo de formação e aprender a 

adaptar o seu estilo de modo a ir de encontro as variadas necessidades e expectativas dos 

formados. Ajudará a ganhar mais confiança a medida que aprendem como melhor incentivar e 

motivar os formandos, tal como aumentar a compreensão e retenção de conhecimento de cada 

formando. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Identificar e melhorar o seu estilo favorito de formação 

 Saber como aplicar diferentes estilos de formação, indo de encontro as necessidades 

dos participantes 

 Construir uma variedade de técnicas diferentes para incentivar e ganhar o interesse de 

todos os formandos 

 Liderar e realizar o “debriefing” das atividades formativas  

 Lidar de forma mais eficaz com situações difíceis dentro de sala de aula 

Destinatários 

Este curso destina-se a todas as pessoas com conhecimentos básicos de métodos de formação 

e 3 a 5 anos de experiencia como formadores. Isto inclui, formadores a tempo inteiro, oradores, 

responsáveis de formação e qualquer interessado em melhorar a sua eficiência no ensino. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Reconhecer os Estilos de Ensino em que Confia com Mais Frequência 
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Módulo II – Modificar os Estilos de Ensino para Criar Impacto Positivo nas 

Experiências de Formação 

Módulo III – Realizar Perguntas que Sondam por Clarificação e Propósito, Entre 

Outros Indicadores de Ensino  

Módulo IV – Construir Técnicas e Utilizá-las para Melhorar o Ambiente de Formação 

Módulo V – Conhecer os Requisitos Únicos de Formação Online 

Módulo VI – Pôr em Prática as Técnicas Avançadas que Aprendeu na Formação 

Prática 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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