Formação de Formadores: atuação em
ambiente presencial e e-learning

Apresentação

O curso de Formação de Formadores busca preparar profissionais
da área da educação para se desenvolverem como formadores de
professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e técnicos de
Secretaria de Educação. Com esta certificação, os formadores poderão
qualificar-se para ministrar cursos em suas escolas e redes de ensino tanto
em ambientes presenciais quanto em ambientes virtuais com cursos a
distância.
O curso é oferecido e operado pela Elos Educacional. Ele está
dividido em duas partes: a primeira, começa com um módulo que trata das
competências do formador, a aprendizagem do adulto e cultura de altas
expectativas de aprendizagem. O segundo módulo trata de competências
necessárias para o trabalho em cursos presenciais e o terceiro, relacionadas
ao ambiente virtual de aprendizagem, permitindo ao cursista tomar contato
com estratégias de engajamento e ensino a distância.
Após os três módulos, 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
acompanhando uma turma real e tendo a oportunidade de realizar atividades
como: mediação de fóruns, feedback de atividades realizadas por
educadores, 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.
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Durante este módulo cada participante terá a oportunidade de estar em
ação com algumas atividades práticas com a mentoria de um de nossos
formadores, fazendo parte de um grupo real. 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.
Ele terá, ainda, a oportunidade de participar de uma reunião formativa
com a equipe de formadores de um dos projetos, na qual irá estudar
sobre o trabalho de escrita dos feedbacks.
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.
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Os encontros presenciais para esta turma acontecerão em
Santo André no escritório da Elos Educacional. (mapa)

O encontro que dá início à primeira etapa do curso está

HORÁRIO E
LOCAL DO
ENCONTRO

previsto para o dia 18 de janeiro de 2019 das 14h às 18h e 19
de janeiro de 2019, das 8h às 17h.

Reserve esta data na sua agenda!
Na segunda etapa do curso, no módulo de Residência

Pedagógica, os momentos presenciais serão agendados com
cada participante de acordo com a disponibilidade de
agenda dos cursos em andamento.

ELEGIBILIDADE
E CONDIÇÕES

Para participar do curso, é importante que o candidato
tenha o Ensino Superior completo e experiência na área da
educação.

Para garantir a participação é imprescindível a presença nos
dois dias de encontro que acontecerão no início do curso.

DE

A primeira etapa é composta de três módulos, que não
poderão ser realizados de maneira independente, ou seja, a
sua matrícula no curso já garante a sua participação nestes
três módulos.
Apenas a segunda etapa, referente à Residência Pedagógica
será optativa, após a conclusão do módulo 3.

PARTICIPAÇÃO

Todos os inscritos deverão completar a primeira etapa para
que possam realizar o módulo de Residência Pedagógica, não
sendo possível ingressar diretamente nesta etapa.

Módulo 1

INVESTIMENTO
POR
MÓDULO

Módulo 2

Módulo 3

R$ 899,00

Condições de pagamento:


Parcelado até 3x na loja do site, pelo
cartão de crédito.



Consulte
outras
formas
de
pagamento enviando e-mail para:
financeiro@eloseducacional.com ou
vanessa@eloseducacional.com / Tel:
(11) 2669-1270

R$ 899,00

R$ 899,00

Módulo 1

+

Módulo 2

+

Módulo 3

=

R$2.685,00

Condições de pagamento:
 Parcelado até 5x R$ 537,00 com cheque, sem juros
iniciando a 1ª parcela antes do começo do curso.
 3x no cartão sem juros diretamente no site
 12x com juros do cartão (consultar valores no site)

INVESTIMENTO

PROMOÇÃO PARA GRUPOS DE 2 A 5 PESSOAS

R$ 2. 416,50
 Parcelado até 5x R$ 483,30 com cheque sem juros
iniciando a 1ª parcela antes do começo do curso.
 3x no cartão sem juros diretamente no site
 12x com juros do cartão (consultar valores no site)

•

O valor do módulo de Residência pedagógica será apresentado aos participantes após a
conclusão da primeira etapa do curso.

Curso completo
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•

A promoção será válida até dia 15 de dezembro de 2018. Utilize o código promocional ao
lado, no final de sua compra o desconto será automaticamente liberado.

Os candidatos interessados em participar do curso de
Formação de Formadores: atuação em ambiente presencial e
e-learning 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 e inscreva-se agora mesmo!

INSCRIÇÃO
http://bit.ly/inscricoesformadores

*Se ao final das inscrições não for possível formar uma
turma (mínimo de 20 pessoas), o valor pago será
devolvido aos inscritos que efetivaram o pagamento.

Para receber o certificado da primeira etapa, correspondente
a 120 horas, os cursistas deverão realizar pelo menos 75% das
atividades do módulo e ter no mínimo nota 7 na atividade final.

CERTIFICAÇÃO

Para receber o certificado de Formador e a carga horária total
de 150 horas, o participante deverá concluir com sucesso o
módulo de residência pedagógica.

Em caso de dúvida acesse nossos canais de
comunicação:

CONTATO

elos@eloseducacional.com
(11) 2669-1270
eloseducacional
(11) 96314-7079

