
Av. Prof. Egas M
1649-035 Lisb

Telefone: 21 780 
Fax: 21 780 56

centro.formacao@ch
saude.pt 

www.chln.pt

 

CMoniz 
oa 
51 08 
 03 
hln.min-

t 

1

Acreditado pela ACSS 
Entidade equiparada a
Entidade Certificada p

Coordenação e o
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OBJETIVOS 
A formação pedagóg
a aquisição, atualizaç
competências, transfe
competências situam
formação e: 

→ na conceç
de formaçã

→ na gestão 
→ no campo 

experimen
metodolog
contextos 
modalidad

 
DESTINATÁRIO
Médicos, Enfermeiro
Terapêutica, Técnic
Técnicos Superiore

PRÉ REQUISITO
 
METODOLOGIA
Adoção de metodolog
pelo referencial de FP
ativas, como as simu
discussões, trabalho 
group e de role-play e
revelarem estratégias
desenvolvimento das
sociocomunicativas d
ASSIDUIDADE D

• Assiduidade de 95%

• Pontualidade 

processo de renovação
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pela SGS cumprindo os r

organização: 
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ção e o aperfeiçoamen
feríveis para a sua prá

m-se ao nível da anima

ão e elaboração de pr
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e coordenação de for
da investigação e de 

ntação de novas abord
gias aplicadas a públic
diversificados, em vár
es de formação. 
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gias de formação reco
PIF, concretamente, té

ulações, debates de id
de grupo, sessões de
entre formandos, por e
s facilitadoras do 
s competências 
dos formandos.
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despacho ministerial de
igo 4º da Portaria n.º 8
12:2012 

dagógica
NFORMAÇÕES G

DATA: De 8 de ma

HORÁRIO: (exige con
 12 Sessões de 3 h
 7 Sessões de 4 ho
 4 Sessões de 5 ho
 1 Sábado (1 sess

Das 9:00 às 13:00

CARGA HORÁRIA:
OCAL: Sala 3– CF/C

IMITE DE INSCRIÇ
COORDENADOR
rmelinda Silva – Técnic

ORMADORES CER

nabela Varanda – Licen
                              Gradua

osé Garcez de Lencastre
letrotécnica; Pós‐Gradu
elecomunicações 

Maria Fernanda Bento –
outorando 

odrigo Gonçalves – Lice

Valor da Inscrição: 
colaboram na form
Outros profissionai

e 26-01-2001 
851/2010 de 6-09-2010

a Inicial d
GERAIS 

arço a 3 de junho 

nsulta obrigatória do cro
horas – Das 9:00 às 12:0
oras – Das 9:00 às 13:00
oras – Das 14:00 às 19:0
ão de 4 horas e 1 sessão
0 e das 14: às 16:00 hor

90 horas 
CHLN‐HSM 

ÇÃO: 20 de feverei

ca Superior‐CF/CHLN 

RTIFICADOS  

nciatura em Sociologia; 
ação em Exclusão Socia

e – Licenciatura em enge
uação em Gestão de 

Mestrado em Psicologi

enciatura em Engenhari

Gratuito – Para profi
ação organizada pelo
s: EUR 250,00 
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ROGRAMA 

Módulo 1 – Formador: Co
ormador: Contextos de 
prendizagem, Criativida

Módulo 2 – Simulação Pe
1 Preparação e Concret
2 Análise e Projeto de M

Módulo 3 ‐ Comunicação
ormação 
1 Comunicação e Comp
2 Diversidade no Conte

Módulo 4 ‐ Metodologias
1 Métodos e Técnicas P
2 Pedagogia e Aprendiz

Módulo 5 ‐ Operacionaliz
1 Competências e Obje

2 Desenho do processo

Módulo 6 ‐ Recursos Didá
1 Exploração de Recurs
2 Construção de Aprese

Módulo 7 ‐ Plataformas C
1 Plataformas: Finalida
2 Comunidades Virtuais

Módulo 8 ‐ Avaliação da 
1 Avaliação Quantitativ
2 Avaliação: Da Formaç

Módulo 9 ‐ Simulação Pe
1 Preparação e Concret
2 Análise e Prospetiva T
rabalho Final (PIP) ‐ Pro

ontextos de Intervenção
Formação 
ade e Empreendedorism

edagógica Inicial 
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Colaborativas de Aprend
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s de Aprendizagem 
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ção ao Contexto de Trab

dagógica Final 
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