CERTIFICAÇÃO DE FORMADORES

1. Apresentação:
O Programa de Certificação de Formadores busca preparar profissionais da
área da educação para se desenvolverem como formadores de professores,
Práticas e
coordenadores pedagógicos e diretores escolares. Com esta certificação, os formadores
Estratégias
poderão qualificar-se para ministrar cursos tanto em suas escolas e redes de ensino
Formativas
quanto como um formador da Elos Educacional, caso haja interesse e alinhamento com
o perfil dos programas realizados pela Elos com diferentes parceiros e clientes.
O programa é oferecido e operado pela Elos Educacional. O curso começa
com um módulo básico de Práticas e Estratégias Formativas, que tem como objetivo o
desenvolvimento de competências para formar profissionais da área educacional. Após
Gestão
Gestão de
o módulo básico, o cursista poderá continuar com o módulo avançado que o forma em
Escolar
Sala de Aula
diferentes temas e dimensões da gestão escolar e da sala de aula, qualificando o seu
papel como formador e compreendendo como aplicar e acompanhar a implementação
de instrumentos práticos nas diversas áreas estudadas.
Após este módulo, o cursista que concluir com sucesso, terá a
oportunidade de participar do módulo prático de Residência Pedagógica.
Neste módulo ele irá atuar junto a um formador de nossa equipe
Residência
acompanhando uma turma real e tendo a oportunidade de realizar atividades como:
Pedagógica
mediação de fóruns, feedback de atividades realizadas por gestores, participar de
encontros presenciais, videoconferências, etc. Tudo sob a supervisão deste formador,
que será o seu mentor durante os meses em que estará neste módulo no qual terá
oportunidade de vivenciar, na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o
curso.
Este edital é referente à 8ª edição do Programa de Certificação de Formadores, que ocorrerá no segundo semestre de 2017.

2. Estrutura do programa
Módulo básico: Práticas e Estratégias Formativas
Este módulo tem como objetivo oferecer aos cursistas ferramentas para utilizarem tecnologias e metodologias
inovadoras de formação de educadores de maneira reflexiva e propositiva e com aplicação prática. Além disso, trará
referencial teórico alinhado ao tema e oferecerá oportunidade de troca e reflexão com outras pessoas da área, sempre
com a mediação de um formador experiente.
Serão abordados os seguintes temas:
Metodologia de observação de sala de aula

Elaboração de feedbacks formativos
Estratégias para a
formação dos gestores
Elaboração de pautas
formativas
O papel do formador no
curso EAD

Técnicas de oratória

2. Estrutura do programa
Módulo Avançado: Gestão para a Aprendizagem
Visa preparar profissionais da educação para serem formadores e fazerem uso de instrumentos que auxiliem professores, diretores escolares e
coordenadores pedagógicos a qualificarem a sua prática pedagógica. O módulo abrange os diversos temas que serão estudados de acordo com
os temas escolhidos por cada cursista, conforme o foco desejado:

Gestão
Escolar
Gestão de Pessoas e Liderança

Gestão
de Sala de Aula
Avaliação
Cultura e Clima Escolar
Alinhamento Construtivo

Gestão de Pessoas e Clima Escolar
Gestão Pedagógica e Formação
de Professores
Gestão Pedagógica e
Planejamento

Gestão de Resultados

Planejamento
Leitura
Perguntas e Intervenções
Altas Expectativas de Aprendizagem

Ao final deste módulo, cada participante deverá realizar um trabalho final, de acordo com o percurso escolhido, e apresentá-lo a uma banca de especialistas que irá validar sua
aprovação no módulo. Para que o cursista possa avançar no curso e realizar a Residência Pedagógica ele deverá obter média 9 ou 10, incluindo apresentação, qualidade do trabalho e
desempenho ao longo do curso.

2. Estrutura do programa
Módulo Prático: Residência Pedagógica
O objetivo deste módulo é proporcionar aos futuros formadores oportunidade de vivenciar diversos papéis como formador. Ele poderá participar de:

Encontros presenciais

Mediação de fóruns

Reuniões formativas

Feedback de atividades

Orientações por
videoconferências

Durante este processo cada participante terá a oportunidade de estar em ação com algumas atividades listadas acima, com a mentoria de um
de nossos formadores, que estarão mediando um grupo de gestores escolares. Assim, ele poderá indicar atividades nas quais os participantes
poderão se colocar no papel de formador, sob a sua supervisão, tornando esta etapa do curso bastante prática e formativa.
Durante o módulo, o formador fará um relatório do acompanhamento das atividades que foram mediadas pelos participantes, o qual validará
sua certificação como formador, concluindo o curso completo.
Observações: Caso o cursista opte por realizar apenas o primeiro módulo ou finalizar o curso até o segundo módulo, ele receberá certificado proporcional
aos módulos cursados.

3. Carga horária e formato
Módulo Básico - Práticas e Estratégias Formativas: 50 horas,
sendo 16 horas presenciais (divididas em dois dias seguidos de
oito horas cada um) e 34 horas à distância. Duração total de 8
semanas.
Módulo Avançado - Gestão para a Aprendizagem: 80 horas,
sendo 12 horas de encontro presencial (um encontro de oito
horas no início do módulo e um encontro de quatro horas para
avaliação final) e 68 horas à distância. Duração total de até 16
semanas.
Módulo Prático - Residência Pedagógica: 50 horas, sendo 12
horas presenciais em encontros ou reuniões formativas e 38
horas à distância. Duração de 12 semanas.
A carga horária à distância será cumprida em uma plataforma on line. Os
participantes receberão um login e senha, cujo uso será pessoal e
intransferível. Além dos estudos on line haverá também as atividades
práticas que serão realizadas e depois postadas via plataforma, e cada
uma delas será analisada pelo formador que enviará um feedback
formativo.
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Total de 180 horas

4. Horário e local dos encontros presenciais
Os encontros presenciais para esta turma acontecerão em 2 polos – um

5. Elegibilidade e condições de participação

na grande São Paulo e outro no Ceará – Fortaleza, em locais a serem
confirmado posteriormente. Ao fazer a inscrição, cada cursista deverá
indicar em qual polo fará o presencial. Para que o curso aconteça há
necessidade da formação de um grupo de no mínimo 30 pessoas na
mesma região (despesas de locomoção e hospedagem ficam por conta
de cada participante).
O primeiro encontro presencial, que dá início ao curso e ao módulo
Práticas e Estratégias Formativas, está previsto para os dias 07 e 08 de

Para participar do curso, é importante que o candidato
tenha o Ensino Superior completo e experiência na área
da educação, preferencialmente em funções de gestão
e/ou experiência na formação de professores. É
importante também que o candidato tenha
disponibilidade para aprender e para falar em público.
É imprescindível a participação nos encontros
presenciais no início de cada módulo e no encontro final
(avaliação).

julho (Polo São Paulo) e 05 e 06 de agosto (Polo Ceará). Reserve esta
data na sua agenda!
O módulo avançado também será iniciado com um encontro presencial
previsto para 09 de setembro (Polo São Paulo) e 07 de outubro (Polo
Ceará) e finalizado com um encontro para apresentação do trabalho
final no dia 13/01/2018 (Polo São Paulo) e 20/01/2018 (Polo Ceará).
O módulo prático iniciará em fevereiro de 2018 ( data a ser confirmada)
e terá duração de 12 semanas.

Todos os inscritos deverão completar o módulo básico para que
possam realizar o módulo avançado, não sendo possível
ingressar diretamente no módulo 2 ou 3.

Para quem já realizou os módulos 1 ou 2 em edições
passadas, será possível se inscrever diretamente no
módulo seguinte, observando as datas de início de cada
um deles.

6. Investimento
1) O valor para o Módulo Básico: Práticas e Estratégias Formativas é
de R$ 850,00 e já inclui o material impresso para o encontro
presencial, o livro A Aprendizagem do Adulto Professor¹ e acesso
ao material on line na plataforma de aprendizagem e o certificado
de participação (caso opte por fazer apenas este módulo).
2) O custo do Módulo Avançado é de R$ 1.785,00. O valor inclui o
material impresso para o encontro presencial, o livro relacionado
ao módulo escolhido e acesso ao material on line na plataforma de

aprendizagem e o certificado de participação (caso opte por fazer
apenas este módulo).

3) Para o Módulo Prático – Residência Pedagógica, o valor é de R$
550,00 e inclui o acompanhamento de um formador, acesso à

plataforma de aprendizagem e o certificado de conclusão do curso.

¹ PLACCO, V.M.N.S. e SOUZA, V.L.T. Aprendizagem do Adulto Professor. São Paulo: Loyola, 2006.
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Condições de Pagamento

6. Investimento (Política de Desconto)

Para pagamentos até o dia 01 de junho
Módulo Básico:
Práticas e Estratégias
Formativas

•

Módulo Básico +
Módulo Avançado +
Residência Pedagógica

R$ 820,00

R$ 2 990,00

Valor à vista (depósito em conta)
ou em 3 vezes no cartão de
crédito (loja do site) ou cheque
(entregue pessoalmente no
escritório da Elos Educacional).

Valor à vista (depósito em conta )
ou em 10 vezes no cartão de
crédito (loja do site) ou cheque
(entregue
pessoalmente
no
escritório da Elos Educacional).

• Para parcelamentos em até 12 vezes, consultar valores no site http://www.eloseducacional.com/loja/.
Os pagamentos com cheque deverão ser efetuados pessoalmente em nosso escritório (agende o horário pelo Tel: (11) 2669-1270 ou (11) 4994-0309).

7. Inscrição
Os candidatos interessados em participar do Programa de Certificação de
Formadores deverão obrigatoriamente preencher o formulário eletrônico com os
dados de inscrição, e ele direcionará para a loja de acordo com a escolha da forma de
pagamento. Acesse o link abaixo:
Link do formulário: https://goo.gl/forms/xpCmQ6TtFXjDqooL2
As inscrições/matrículas serão encerradas no dia 30 de junho de 2017 ( para inscritos para polo São Paulo) e 24
de julho de 2017 ( para inscritos para polo Ceará) – caso não forme uma turma (mínimo de 30 pessoas),
devolveremos os pagamentos efetuados para os participantes já inscritos ou o valor poderá ficar como crédito para
compra de próximos cursos).
Não haverá devolução de valores em caso de desistência após início do curso.

8. Condições e
contrapartidas
É necessário que o candidato tenha
acesso à internet para utilização da
plataforma de aprendizagem do curso à
distância.
Caso não trabalhe em escola é necessário
ter disponibilidade para ir até uma, que
seja mais conveniente para o participante,
para a realização das atividades práticas
do curso.
Os cursistas deverão arcar com as
despesas de hospedagem (se necessário),
transporte e alimentação para o encontro
presencial (região metropolitana de São
Paulo) no dia dos encontros presenciais. A
participação no encontro presencial é
obrigatória
para
confirmar
sua
participação no curso.
* Em casos de desistência, não haverá devolução do
valor investido.

9. Critérios para
certificação
Para receber o certificado do primeiro
módulo os cursistas deverão realizar
pelo menos 75% das atividades do
módulo e ter no mínimo nota 7 na
atividade final do módulo.
Para receber o certificado no módulo
avançado, os cursistas deverão realizar
no mínimo 85% das atividades do
curso, e nota 9 ou 10 na avaliação final.
Para receber o certificado de Formador,
deverá concluir com sucesso o módulo
prático, sendo avaliado com nota 9 ou
10.
* Caso o cursista não atinja a nota mínima, mas
obtenha mais de 75% das atividades realizadas
durante o curso, receberá um certificado como
participante, porém não será certificado como um
formador habilitado para ministrar os cursos, caso
haja demanda.

9. Canais de
comunicação:

Em caso de dúvida acesse nossos canais
de comunicação:

elos@eloseducacional.com
(11) 2669-1270/4994-0309
elos.educacional
(11) 96314-7079

