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Objectivos

• Refrescar conceitos e conhecimentos dos

formadores

• Compreender as fases do planeamento da

formação

• Conhecer os elementos facilitadores de uma

comunicação eficaz

• Conhecer os métodos pedagógicos que podem ser

utilizados na formação e quais os mais indicados

em cada situação
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Agenda

1 O perfil do formador

2 Preparação da formação

3 Decurso da formação

4 Pós-formação



Formadores que ficam na memória

Formador – quem é?

O formador é alguém que, na realização de uma

acção de formação, estabelece uma relação 

pedagógica com os formandos, 

favorecendo a aquisição de

conhecimentos e competências, bem 

como o desenvolvimento de atitudes e formas 

de comportamento,

adequados ao desempenho profissional
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Características de um bom formador

Competências-chave do Formador

Um bom formador deve ter:

▪ Domínio técnico actualizado relativo à área de formação 

em que é especialista

▪ Domínio dos métodos e das técnicas pedagógicas 

adequadas ao tipo e ao nível de formação que desenvolve

▪ Competências nas áreas da comunicação e da relação 

interpessoal que proporcionem um ambiente facilitador 

do processo de ensino/ aprendizagem

Competências-chave
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Ensino vs Aprendizagem

Conceito de aprendizagem

Nota: O significado do termo cognitivo está relacionado 
com o processo de aquisição de conhecimento 

(cognição).

Conceito de ensino
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Características de um bom formador

Competências do Formador

▪ Dominar tecnicamente as matérias da sua 
especialidade

▪ Ser capaz de adaptar-se a diferentes contextos 
organizacionais e grupos de formandos

▪ Ser capaz de planificar e preparar as sessões de 
formação

▪ Ser capaz de conduzir/ mediar o processo de 
formação/ aprendizagem

▪ Ser capaz de gerir a progressão na aprendizagem dos 
formandos

▪ Ser capaz de avaliar a eficiência da formação
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Formatos da formação e cuidados a ter (1/2)

A escolha do formato da formação depende:

▪ Das condições em que se vai realizar a formação

Ex: Covid-19 obriga a distância física, formações que exigem 

demonstração, como carpintaria ou pesca, formações que requerem 

espaços amplos, formações que requerem computadores, entre outras 

condições

▪ Do público-alvo a atingir e suas características

Ex. Idade, conhecimentos ou habilidades prévias, número de pessoas, 

condições pessoais, etc. Como vamos dar uma formação online quando 

os formandos não têm computador ou internet? Se os formandos 

estiverem dispersos por diferentes áreas geográficas, como fazer? 

▪ Do tempo disponível

Ex. Formações com muitas horas, podem ter um formato b-learning. 

Formandos com pouco tempo disponível ou que requerem deslocações 

grandes, podem preferir e-learning, entre outras condicionantes

▪ Da eficácia dos objectivos a atingir

Ex. Formações de refrescamento de conhecimentos são mais focadas, 

formações que requerem trabalhos em grupo, formações mais ou 

menos demonstrativas, entre outras
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Formatos da formação e cuidados a ter (2/2)

Que formatos de formação?

▪ Presencial

Formações tradicionais, em sala ou em condições em que os 

formandos e os formadores se encontram no mesmo espaço em 

simultâneo, com interacção directa

▪ E-learning

Formações preparadas e disponibilizadas em formato digital (e de 

electrónico), às quais o formando acede de acordo com a sua 

conveniência pessoal, num tempo que pode ser limitado (ex: cursos e 

materiais disponíveis apenas durante um período de tempo definido)

▪ B-Learning

Formações mistas, em que uma parte é ministrada presencialmente e 

outra parte é ministrada online (b de blended learning)

▪ Live online

Formações ministradas por via digital, online, mas com interacção 

directa com o Formador. Um exemplo pode ser um webinar ou 

webinarseries
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Organização da Formação

▪ A formação organiza-se em curso, módulo e sessão

▪ Cada uma destas unidades tem objetivos de níveis diferentes

▪ A formação tem que ser planeada em função dos objetivos a 

atingir para determinado grupo-alvo

▪ O plano de sessão deve ser concebido tendo em conta os 

formandos (maximizar os resultados do processo de 

aprendizagem em linha com os objetivos definidos)

▪ O plano de sessão deve orientar mas nunca “robotizar” o 

formador.
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Aspectos a ter em conta

Público alvo

Objectivos a atingir

Pré-requisitos

Conteúdos e 
tempos

Métodos, técnicas e 
recursos didácticos

Forma de Avaliação
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O plano de sessão  na formação presencial

▪ O plano de sessão é o instrumento que define como vai ser conduzida toda a 

sessão, é a “bíblia” da sessão

▪ Compreende temas e tópicos a abordar, recursos didáticos, tempos por cada tema, 

objetivos a atingir, aspetos administrativos diversos e aquilo que se considerar mais 

relevante. Deve conter:

Objetivo: Resultados a atingir com a formação

Público-alvo Pessoas a quem se dirige a ação (para conhecer o perfil e abordagem mais adequada)

Pré-requisitos Condições de sucesso da formação (como conhecimentos prévios dos participantes, 
utilização de pc, utilização de outros materiais que o formado tenha de levar consigo…)

Temas Conteúdos do 
tema

Tempo por tema Recursos didáticos Aspetos 
administrativos

Tema 1 Tópicos relevantes 
por cada tema

Em horas ou minutos Questionários, 
projetor, manuais, 
ponteiro, canetas, 
flipchart, post-its, 
marcadores de 
nomes etc

Impressões, listas de 
presenças, 
avaliações, sala, 
coffee-break, 
disposição da sala, 
outros…

Tema 2 … … … …
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O plano de sessão na formação não-presencial

▪ A estrutura do plano de sessão é idêntica, apenas há que ter em atenção que os 

formandos utilizam apenas a visão e/ou a audição, por isso há que atender ao 

tempo total, que deve ser mais curto

▪ O plano de sessão deve continuar a ser a “bíblia” da sessão, mas não é estático, 

pode ser adaptado!

Objetivo: Resultados a atingir com a formação

Público-alvo Pessoas a quem se dirige a ação (para conhecer o perfil e abordagem mais adequada)

Pré-requisitos Condições de sucesso da formação (como conhecimentos prévios dos participantes, 
utilização de pc, utilização de rede internet, largura de banda, acessos…)

Temas Conteúdos do 
tema

Tempo por tema Recursos didáticos Aspetos 
administrativos

Tema 1 Tópicos relevantes 
por cada tema

Em horas ou minutos 
(atenção à 
capacidade de 
atenção na sessão à 
distância)

Questionários, 
computador, 
manuais, câmaras, 
microfones

Gravação, apoio 
técnico, ferramentas 
alternativas

Tema 2 … … … …
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Exemplo de um Plano de Sessão

Objetivo: Refrescar conhecimentos de formação junto do INAPEM, Mentores e Coaches

Público-alvo Formadores no terreno, mentores e coaches

Pré-requisitos Acesso a computador com camara, auscultadores e microfone   |  Rede internet

Temas Conteúdos do tema Tempo 
por tema

Recursos didáticos Aspetos 
administrativos

Apresentação Apresentação dos objetivos e formato da sessão 5 minutos N.A.

• Preparar 
apresentação

• uniformizar 
apresentação 
no modelo 
definido para o 
PROMOVE

O perfil do formador • Formadores que ficam na memória. Motivos
• Características de um bom formador
• Ensino ou aprendizagem, principais diferenças

15 minutos Partilha de 
experiências
Método interrogativo 
e expositivo

Preparação da 
formação

• Aspetos a ter em conta
• O plano de sessão
• A escolha dos métodos pedagógicos
• Formatos da formação e cuidados a ter 

(presencial/live/online)
• Aspetos logísticos e requisitos
• Preparar a avaliação
• Preparar o plano B da formação

35 minutos Partilha de 
experiências
Método interrogativo 
e expositivo

Decurso da formação • Acolhimento dos formandos e apresentação dos objetivos
• Liderança e definição de regras base
• Comunicação eficaz
• Envolvimento dos formandos
• Gestão de conteúdos (vs. retenção dos pontos principais)
• Reformular para reter

35 minutos Partilha de 
experiências
Método interrogativo 
e expositivo

Pós formação • Verificar o cumprimento dos objetivos
• Recapitular pontos a reter
• Avaliação da sessão

15 minutos Método interrogativo

Encerramento • Avaliação da sessão
• Agradecimentos e despedidas

15 minutos Método interrogativo 
e activo
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Métodos Pedagógicos

▪ Expositivo

▪ Demonstrativo

▪ Interrogativo

▪ Activo

A escolha do método depende:

▪ Dos objetivos que pretendemos atingir

▪ Dos conteúdos do programa de formação

▪ Das características do público-alvo (nível de 

conhecimento, alguma experiência na área, 

grau de motivação …) 

▪ Do papel que o formador quer que os 

formandos assumam

▪ Condições disponíveis (tempo, dinheiro, …)
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Aspectos logísticos

▪ Escolha do local ou da ferramenta a utilizar 

Consoante se trate de formação presencial ou online

▪ Escolha da disposição da sala em formatos presenciais, em função 

do plano de sessão

Ex. para trabalhos em grupo, sala com mesas de grupo, para formação 

expositiva, sala em U, para muitas pessoas, sala em plateia ou escola

▪ Convocatória enviada com antecedência,

Concisa, com o objectivo da formação, data, local e horário

▪ Coffee-break 

para as formações presenciais e de duração superior a 2 horas

▪ Materiais e recursos didácticos

assegurar que estão disponíveis todos os materiais a utilizar

▪ Conferir e verificar tudo na véspera

para se assegurar que tudo está conforme planeado
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Preparar a avaliação

▪ A formação vai ter avaliação de conhecimentos?

A avaliação de conhecimentos dá trabalho a preparar e pode ser feita de forma 

simplificada ou mais elaborada e consistente

▪ Para dar a formação como concluída com aproveitamento, que requisitos 

são necessários cumprir?

É necessário definir previamente os requisitos de aproveitamento.

O formando tem de ter assistido a 100% das sessões e dos módulos? Caso haja 

avaliação de conhecimentos, que percentagem mínima deve alcançar? Há que 

equilibrar exigência com bom senso

▪ Como vai ser apresentada a avaliação de conhecimentos?

Feita em sala e corrigida no momento? Feita em sala e corrigida posteriormente? 

Feita em formato oral? Em formato escrito? Quantas perguntas? Entre outras 

questões

▪ Como vai ser feita a avaliação da sessão de formação?

Esta avaliação permite melhorar e aperfeiçoar continuamente. Inclui as condições 

em que se realizou a formação, os conteúdos disponíveis e a qualidade do 

formador. Reservar um espaço no final para essa avaliação.
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Preparar o plano B da formação

Pode acontecer que tenhamos um plano de sessão perfeito, mas na hora da 

formação alguma coisa corre mal. O que fazer?

1. Confie em si e no seu conhecimento

Por mais que se tente, nem sempre se consegue controlar todos os aspectos. Tenha 

confiança em si e na preparação que fez antes da formação

2. Leve consigo a apresentação impressa

Para que possa ter um apoio da condução dos conteúdos. Não leia, deve ser apenas 

uma referência, um apoio

3. Prepare exercícios e dinâmicas, mesmo que as não utilize

A melhor forma de continuar é não ficar em stress. Preparou-se bem, chame os 

formandos a desenvolver alguma actividade que os faça aprender, coloque questões, 

escreva no quadro ou no flipchart, construa com eles

4. Em qualquer caso, lembre-se, a formação não é sobre si, é sobre os seus 

formandos!

se estiver concentrado no que espera que os formandos aprendam em vez de 

concentrado no que quer dizer, fica tudo mais fácil!
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Acolhimento dos formandos e apresentação

▪ Acolher as pessoas e apresentar-se

de forma a integrá-las no ambiente formativo de grupo e 

deixá-las mais à-vontade

▪ Solicitar às pessoas que se apresentem 

sobretudo se não se conhecem entre elas. É também uma 

forma de quebrar o gelo e pode ter formas criativas para o 

fazer, como por exemplo, pedir que digam uma qualidade 

sua que comece pela primeira letra do nome próprio

▪ Apresentar os objectivos da formação

objectivo geral e objectivos específicos

▪ Explicar as regras da formação

sem telefones, podem/não podem interromper para 

colocar questões, o formador controla os tempos, etc
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Comunicação eficaz

Estrutura da comunicação em cada sessão

INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO

O formador começa 
por acolher as 
pessoas na sala como 
anfitrião.

Apresenta-se e pede 
que se apresentem, 
quebrando o gelo 
inicial.

Fornece um contexto 
geral, de introdução 
ao tema e que lhe 
confere um sentido, 
situando-o num todo 
mais vasto.

Depois de introduzido o 
tema, o formador 
desenvolve e aprofunda, 
tendo em atenção o público-
alvo (formandos) e o seu 
estilo comunicacional.

O formador estrutura a 
comunicação de forma 
simples e com a qual se 
sinta confortável, mas 
adequado ao alvo.

O conhecimento do tema é 
fundamental para o 
sucesso, há que estudar 
bem e treinar.

Concluir é:

• Fazer uma síntese 
global

• Acentuar os pontos 
essenciais

• Evitar incluir novos 
assuntos

• Avaliar os resultados 
alcançados 

• Enfatizar os aspectos 
positivos

• Relacionar o que foi  
dito e feito com 
trabalho futuro
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Comunicação eficaz

▪ Conhece bem o objetivo a comunicar

▪ Apoia a comunicação verbal com elementos não 

verbais que reforcem a mensagem

▪ Procura comunicar de forma dinâmica, evitando a 

monotonia na entoação da sua voz

▪ Evita ficar sentado durante toda a sessão para não 

criar distanciamento com os formandos*

▪ Desloca-se pela sala e interage com os formandos*

▪ Solicita a atenção e participação dos formandos com o 

olhar ou com gestos, mantendo sempre uma atitude 

corporal receptiva

▪ É um ouvinte activo

Boa comunicação

* Apenas nas formações presenciais
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Envolvimento dos formandos

Recursos didácticos

Recurso didáctico é 
todo o material 

utilizado no processo 
de ensino ou 

aprendizagem com o 
objectivo de o tornar 
mais rápido e eficaz

▪ Quadro de giz ou porcelana

▪ Textos de apoio

▪ Apresentações em powerpoint

▪ Filmes

▪ Manuais

▪ Flipchart/ quadro de papel

▪ Cartazes

▪ Jornais

▪ Revistas

▪ Banda desenhada

▪ Objectos do dia-a-dia

▪ …
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Avaliação da sessão

Perfil de 
entrada

Avaliação enquanto processo

Antes da 
Formação

Durante a 
Formação

Depois da 
Formação

Desenvolv. da 
Formação

Perfil de 
saída

1 2 3
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Avaliação da sessão

Tipos de avaliação

A

B

1. Avaliação Inicial (diagnóstico)

2. Avaliação Formativa (feedback contínuo)

3. Avaliação Final (avaliar o resultado final da 
aprendizagem)

1. Avaliação de Posicionamento avalia em termos  relativos (1º, 
2º, 3º, 4º, …, n-ésimo)

2. Avaliação de Domínio avalia em termos absolutos, com base 
num padrão definido, independentemente do desempenho 
dos outros formandos ou alunos
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Avaliação da sessão

Instrumentos de avaliação

Avaliação 
Diagnóstica

• Perguntas durante 
a sessão

• Testes diagnósticos 
estruturados para 
resposta individual

• Os testes de 
diagnóstico não são 
alvo de classificação

Avaliação 
Formativa

• Perguntas durante 
as sessões

• Testes formativos

• Trabalhos 
individuais

• Trabalhos de grupo

Avaliação 
Sumativa

• Testes sumativos

• Provas orais

• Projectos
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Avaliação da sessão

Técnicas de avaliação

▪ Observação

▪ Formulação de perguntas

▪ Avaliação Oral

▪ Avaliação Escrita
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Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


