CFK e-Learning
CURSO DE FORMADORES KLETOS
Projeto Formativo em E-Learning

Introdução

O Curso de Formadores Kletos eLearning tem como objetivo fornecer aos participantes as
capacidades adequadas para serem formadores, docentes ou eTutores dos cursos da MCI.

Duração do curso

3 Meses com duas turmas anuais à escolha (Março-Maio) e (Outubro-Dezembro).
O calendário anual é rotativo, ou seja, as turmas ocorrem sempre nos mesmos meses.

Destinatários

Este curso é interno e destina-se a todos os formadores ou formadores em treino.
 Obrigatório a aprovação nos cursos em que irá dar a formação (mínimo CMC e CVP)
 Recomendado: 9º Ano de Escolaridade.
 Idade mínima: 18 anos
São efetuadas online na Plataforma, no formulário de Pré-Candidatura. Por email o candidato
deverá enviar:
 Comprovativo do pagamento do curso
 Certificado do CMC e Certificado do CVP (para formadores desses cursos)
 Certificado do CBT e ESP (para assistentes desses cursos)
 Certidão de Casamento (só para casais que queiram ambos fazer o curso)

Contacto instituto@kletos.pt

Candidaturas

A aceitação das inscrições é sujeita ao
envio pelo candidato da documentação
solicitada para cada curso e do
comprovativo do primeiro donativo.

Objetivos Pedagógicos

Modalidade de Formação

No final do curso, os formandos deverão ser capazes de:
1. Situar o papel do formador e definir o perfil de competências desejável, para os cursos que
leciona.
2. Preparar, desenvolver e avaliar sessões de formação tendo em conta a facilitação do
processo de aprendizagem pela seleção e aplicação dos métodos, técnicas e meios
pedagógicos mais adequados.
3. Utilizar metodologias e processos adequados aos públicos alvo e ao contexto da formação.
4. Desenvolver uma relação pedagógica produtiva com o grupo em formação.
5. Utilizar múltiplas ferramentas de apoio à formação, incluindo as entregues pela Escola e
todos os recursos necessários para tornar a experiência de aprendizagem eficaz e com
bons resultados.
6. Autoavaliar o seu desempenho face ao perfil de competências desejado e aperfeiçoar-se
constantemente.
Este curso funcionará em modalidade de e-Learning. Será necessário um computador ou tablet,
acesso à internet e conta própria do formando em http://instituto.kletos.pt/

Conteúdos Programáticos

Mód. 1 O Formador
Mód. 2 A Formação
Mód. 3 Operacionalização I Objetivos e Planificação
Mód. 4 Operacionalização I Recursos e Avaliação

Metodologia

Com recursos na plataforma de e-Learning, o autoestudo será apoiado por um e-Tutor
dedicado à turma, o qual esclarecerá as dúvidas no decorrer do curso, por email ou na
plataforma. Existirão ainda sessões assíncronas de fóruns de discussão.

Sistema de Tutoria e
Comunicação

Na eTutoria serão usados apenas os seguintes métodos de comunicação:
 Email do eTutor e Email pessoal do formando
 Fórum da turma
Os formandos terão acesso na plataforma Moodle:
 Aulas em Vídeo
 Manuais e materiais de apoio em PDF
 Questionários on-line, Tarefas e Fóruns
 Testes e trabalhos
Avaliação Contínua dos Formandos:
 Participação nos Fóruns, Vídeos, Manual, Testes/Trabalhos, PIP e Autoscopia
 Nota mínima para aprovação = 10 valores (escala de 0-20)
 Testes/trabalhos fora prazo – penalização de 1 valor
 Prazo máximo para entrega fora prazo: 10 dias após a data
 Pedido de extensão de prazos além dos 10 dias adicionais, só em caso de doença e
mediante apresentação de atestado médico.

Recursos Pedagógicos

O acesso à plataforma é condicional aos
formandos que tenham os seus donativos
em ordem.

Avaliação

Os formandos preencherão um inquérito
final de avaliação na plataforma moodle,
indicando impressões, sugestões ou
comentários sobre o curso.

Certificados e/ou Diploma

Os formandos receberão, após aprovação mínima de 10 valores em cada disciplina e se não
tiverem doações em atraso:
 Certificado de Notas, emitido com as notas de cada disciplina.
 Diploma Final de Curso, emitido com a média final do curso.
 Diploma de Mérito, emitido para o formando com a média mais alta da sua turma.

Prazos e Valores

As Candidaturas do CFK E-Learning devem ser feitas pelos candidatos até 28 Fevereiro e 30
Setembro e o curso tem um valor único de:
 Inscrição Individual = 50€
 Inscrição por Casal = 80€ (mediante apresentação da certidão de casamento)
 Melhoria de Nota = 20€ (por disciplina e por solicitação do formando)
 Não são feitos reembolsos em caso de desistência.

IBAN PT50 0007 0000 0044 5936 84023 |
SWIFT/BIC BESCPTPL ou
Conta Pay-Pal paypal.me/InstitutoKletos
(só para candidatos fora de Portugal)

1

CFK e-Learning | Instituto Kletos | 2021

