
SABER REIGIR UMA FICHA TÉCNICA 
DE FORMAÇÃO 



LES 3 TEMPS DE LA FORMATION 
T-1, T, T+1 

ANTES 
ANTICIPAÇÃO 

FORMAÇÃO 
 

NO INICIO   

DURANTE 
 PARA TERMINAR 

 

DEPOIS 
APRENDIZADO 

TRABALHO 

Pré-requisitos 
preparação 
Análise das 
necessidades 

Aula, 
Repositório 
profissão 

T-1 T T+1 

Segiumento 
Avaliação 



Ficha técnica de formação 

• QUEM 

• QUAL 

• ONDE 

• QUANDO 

• COMO 

• PORQUE 

 

• PÚBLICO 

• OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

• LUGAR 

• TEMPO 

• MÉTODO,PRÁTICAS E 
RECURSOS 

• OBJETIVO 



OBJETIVO PEDAGÓGICO 
O que o aluno será capaz de fazer no final da formação ou 

da seqüência do treinamento 

• Nível cognitivo 
intelectual 

 

• Nível processual 
instrumental 

 

• Nível social 

• Saber(es) 

 

 

• « Saber-Fazer » 

 

 

• « Saber-Ser » 

 

 

 



Distinguir  os objetivos 
• Os objetivos gerais ou finalidade 

 

 

 

 

• Os objetivos específicos ou pedagógicos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 



Os métodos  afirmativos  
(apresentações e palestras) 

• Eles são usados quando há pouco tempo e a quantidade 
de informação a ser transmitida é importante 

 
• Eles podem ser otimizados procurando a percepção visual 

e variando os meios de comunicação 
 
• Eles têm a desvantagem de não permitir ao treinador 

verificar as aquisições do aluno 
 



Os métodos interrogativos 

• Eles têm a vantagem de permitir ao formador de 
verificar a eficácia das aquisições 

 
• Eles também podem ser otimizadas procurando o 

visual  (conferir questionário ) 
 
• Quando o aluno é levado a formular a sua 

resposta oralmente depois de uma resposta a um 
questionário escrito ou informático, a taxa de 
memorisação pode alcançar os 70% 

 
 



Os métodos de pedagogia ativa 

• Eles permitem que o aluno apropriar-se do « saber-
fazer » colocando-se na situação (conferir trabalho 
em subgrupos e principalmente simulações e  
« jeux de rôle ») 

• Eles permitem que os alunos troquem entre si e 
com o instrutor sobre a realização do exercício 

• Eles precisam de muito mais tempo e podem 
somente ser usados em pequenos grupos  



Les outils pédagogiques 
 

Eles são o prolongamento da mão do 
formador e do aluno 

A ferramenta é um artefato usado para 
realizar um trabalho 

Exemplo de ferramentas : 

     Codigos, livros, cursos fotocopiados, 
power point, DVD etc… 



Apprendre à Scénariser une séquence de formation 
 ou comment permettre d’apprendre pendant une séquence pédagogique 

CONTEÚDOS? 



OBRIGADO PELA  ATENÇÃO 


