
PLANO DE 

FORMAÇÃO-2009 
- Associação Vicentina- 

Formação Modular Certificada (Destinatários: Activos com o 9ºano) 

UFCD 4278- Animador- Perfil e Estatuto Profissional (25H) 

UFCD 4279- Animação Sociocultural- Áreas de Intervenção (50H) 

UFCD 4280- Animação Sociocultural, contextos e práticas (50H) 

 Inglês- Iniciação e Aperfeiçoamento (50H) 

TIC’s (Iniciação e Aperfeiçoamento) (50H) 

Formação Homologada (Destinatários: Formadores) 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores* (100H) 

Formação Contínua Formadores - Técnicas de Avaliação na 
Formação* (60H) 

* Acções reconhecidas e homologadas pelo IEFP 

Formação Turismo de Lazer e SHST (Formandos em geral) 

Novo Enquadramento Legal do Turismo de Natureza (35H) 

Observação de Aves (16H) 

Organização e Gestão de Eventos de Animação Ambiental (36H) 

Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (35H) 

 

    

 

Entidade Formadora: 

Associação Vicentina         

Rua Direita nº13   8600-069 Bensafrim      

Tel. 282 680 120              Fax.282 680 129 

Site: www.vicentina.org;   

E.mail: sonia.gomes@vicentina.org  

 

 

 

  

Facilidades de pagamento       

- descontos para Sócios - 

 

Horário: Pós-Laboral (19:00H às 23:00H) 

 

 

Destinatários: Activos 

Empregados/desempregados e jovens à 

procura de 1º emprego 

 

 

Local de Realização: Portimão, 

Bensafrim, Monchique, Vila do Bispo 

 



 

Unidades de curta duração 

CURSO OBJECTIVOS DESTINATÁRIOS 
LOCAL  e 

DATA 

Formação Pedagógica Inicial 
de Formadores* 

*(Acção homologada pelo IEFP) 

- Compreender o sistema de formação em que intervêm e os factores que estão na base 
do seu desenvolvimento; 

- Identificar os principais teorias, modelos explicativos do processo de aprendizagem; 

- Compreender a dinâmica formador-formandos e os fenómenos psicossociais; 

-Saber utilizar todos os métodos e técnicas para a execução da formação; 

- Distinguir os objectivos gerais dos objectivos específicos; 

- Construir, aplicar e analisar instrumentos de avaliação; 

- Utilizar as TIC’s, como uma mais valia em termos de desenvolvimento qualitativo da 
prática pedagógica; 

- Saber elaborar e preencher uma ficha de plano de sessão; 

- Analisar e avaliar as competências pedagógicas adquiridas. 

 

 

Empregados, 

Desempregados e 

Jovens à Procura de 

1º Emprego, 

possuindo como 

habilitações literárias 

no mínimo o 9º ano. 

Portimão 

16/09 a 30/10 

 

Bensafrim 

26/10 a30/11 

 
Formação Contínua de 

Formadores 
 

- Técnicas de Avaliação na 
Formação  

*(Acção reconhecida pelo IEFP) 

- Identificar os vários níveis de avaliação; 

- Demonstrar o que é a avaliação subjectiva versus objectiva; 

- Diferenciar o que são inst. de recolha de informação e de medida de rendimento; 

- Reconhecer e elaborar a avaliação de diagnóstico 

- Construir provas que obedeçam aos fundamentos das avaliações: formativa, sumativa e 
somativa; 

- Reconhecer os processos de funcionamentos mental usados na avaliação; 

- Identificar os diferentes tipos de provas. 

 

 

Formadores 

(Permite a renovação 

do CAP) 

Bensafrim 

18, 25 de 

Setembro 

2, 3, 9, 10, 16 e 

23 de Outubro 

Horário Laboral 

(9H às 13H e      
        das                
14H às 18H) 

 

 

 

Iniciação ao Inglês 

 

- Iniciar a aprendizagem de inglês; 

- Comunicar em inglês utilizando uma linguagem quotidiana;  

-  Identificar as especificidades da cultura inglesa; 

- Criar bases gramaticais e de vocabulário básico para comunicar com estrangeiros que 
dominem a língua inglesa; 

- Usar o inglês para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 
apropriação da informação. 

 

 

 

Formandos sem 

conhecimentos da 

língua inglesa 

Monchique 

 

Vila do Bispo 

 

Bensafrim 

 

Inglês - Aperfeiçoamento 

 

- Aprofundar a aprendizagem de Inglês; 

-Saber comunicar em Inglês utilizando uma linguagem quotidiana; 

-Identificar as especificidades da cultura inglesa; 

- Aprofundar as bases gram e de vocabulário básico para comunicar na língua inglesa; 

- Usar o inglês para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 
apropriação da informação. 

 

 

Formandos com 

alguns 

conhecimentos 

língua inglesa 

Monchique 

 

Vila do Bispo 

 

Bensafrim 

Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TIC’s)- 

Iniciação 

-Conhecer a estrutura e funcionamento de um sistema informático; 

-Dominar o sistema operativo em ambiente gráfico; 

-Saber utilizar um processador de texto; 

-Desenvolver competências de modo a saber navegar na Web; 

-Saber utilizar uma folha de cálculo. 

 

 

 

Formandos sem 

conhecimentos na 

área das TIC’S 

Monchique 

 

Vila do Bispo 

 



 

Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TIC’s)- 

Aperfeiçoamento 

 

- Dominar  um processador de texto; 

-Desenvolver competências de modo a saber navegar na Web; 

-Dominar as funções e serviços básicos da Internet; -Saber criar e utilizar o correio 
electrónico; -Saber fazer e utilizar uma apresentação em PowerPoint; 

-Saber utilizar uma folha de cálculo (formatação, funções, gráficos). 

 

Formandos com 

alguns 

conhecimentos na 

área das TIC’S 

Monchique 

 

Vila do Bispo 

 

 

Novo Enquadramento Legal 
do Turismo de Natureza 

 

- Conhecer e compreender o novo enquadramento legal do Turismo de Natureza;  

- Saber interpretar o PNTN; 

- Conhecer os diversos tipos de desportos de natureza; 

- Compreender a importância da animação na diversidade e qualificação da oferta 
turística da região; 

- Saber identificar os serviços de hospedagem em áreas protegidas e saber interpretar a 
legislação a aplicar. 

 

 

Formandos com 

interesses na área 

do Turismo de 

Natureza 

Bensafrim 

Observação de Aves 

- Proporcionar aos formandos conhecimentos sobre as Aves de Portugal e do PNSACV; 

- Conhecer as técnicas e locais indicados para a Observação de Aves; 

- Dominar e saber utilizar o equipamento adequado na Observação de Aves.  

 

 

Formandos com 

interesses na área 

do Turismo de 

Natureza 

Bensafrim 

 

Organização de Eventos de 
Animação Ambiental 

 

- Conhecer os vários tipos de eventos; 

- Identificar os principais procedimentos da organização de eventos de animação 
ambiental; 

- Saber gerir e organizar um evento de Animação Ambiental; 

- Saber adequar um Plano de Marketing ao evento. 

 

 

 

Técnicos e 

Empresários 
Bensafrim 

 

Saúde, Higiene e Segurança 

  

- Conhecer os fundamentos básicos da Segurança no Trabalho; 

-Saber utilizar os vários dispositivos de protecção individual; 

- Saber identificar os principais riscos eléctricos e químicos. 

 

 

Técnicos e 

Empresários 

Bensafrim 

 

Animador- Perfil e Estatuto 
Profissional 

UFCD-4278 

 

- Reconhecer o papel do animador como facilitador do desenv. De diferentes 
competências nos indivíduos/grupos com quem desenvolve o seu trabalho;  

- Reconhecer o estatuto do animador sociocultural, categorias profissionais e níveis de 
formação; 

- Reconhecer a importância da formação contínua por parte do animador Sociocultural. 

 

 

Activos com o 9ºano 

de escolaridade 

Bensafrim 

 

Animação Sociocultural- 
Áreas de Intervenção 

UFCD-4279 

- Reconhecer os âmbitos e áreas de intervenção da animação sociocultural; 

-Identificar possíveis grupos-alvo de intervenção; 

-Aplicar  as metodologias de intervenção e animação sociocultural. 

 

 

Activos com o 9ºano 

de escolaridade 

Bensafrim 

Animação Sociocultural- 
Contextos e Práticas 

UFCD-4280 

 

-Analisar a realidade sociocultural com vista à identificação de problemas susceptíveis de 
poderem ser trabalhados numa perspectiva de animação sociocultural; 

- Pesquisar informação em fontes diversificadas a trabalhar as várias fontes de 
informação disponíveis; 

- Fazer o levantamento das hipóteses de trabalho como linhas orientadoras do trabalho 
de projecto. 

 

 

Activos com o 9ºano 

de escolaridade 

Bensafrim 

 
                                         Horário Pós-Laboral 19:00H às 23:00H 
Associação Vicentina -  Rua Direita, n.º 13, 8600-069 Bensafrim  Tel: 282 680120   Fax: 282 680129   e-mail vicentina@vicentina.org ou sonia.gomes@vicentina.org 



  Ficha Pré- Inscrição 
 

 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ - _______                              Localidade:  ___________________________________________ 

Telm. ___________________                      E-mail: _______________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________ B.I. n.º ________________ Arquivo de: __________________ em ____/ _____/ ______ 

Contribuinte: ______________________ 

Habilitações Literárias: ___________________________ Outras Habilitações: __________________________________ 

Situação Face ao Emprego:  

Empregado: ����            Entidade Patronal: _____________________________ Função: ______________________________ 

Desempregado ����      à procura de 1º emprego ����   

                                        < 12 meses  ����         >= 12 meses  ����        Último Emprego: __________________________    Função: _______________________ 

 

Esta entidade formadora garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A   informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será 

utilizada apenas para fins directamente relacionados com o curso em que se inscreve. 

Assinale com “X” 

                     - Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados ao Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras, para vir a ser auscultado sobre a  qualidade da formação que irá frequentar ���� 

                     - Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de publicidade sobre futuros cursos de formação ���� 

 

Assinale com (x) o Curso em que se inscreve:  

*Formação Homologada e Reconhecida pelo IEFP 

140 - Formação de Formadores 

Destinatários – Técnicos  e Formadores 

 

Formação Homologada* Carga 

horária 

Valor Assinale 

(X) 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 100 390€  

Formação Contínua de Formadores- Técnicas de Avaliação na Formação 60 290€  

010 - Formação de Base 

Destinatários - Activos com o 9ºano de escolaridade 

 

Formação Modular Certificada Carga 

horária 

Valor Assinale 

(X) 

Inglês - Iniciação 50 125€  

Inglês - Continuação 50 125€  

Tecnologias de Informação e Comunicação - Iniciação 50 125€  

Tecnologias de Informação e Comunicação - Aperfeiçoamento 50 125€  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362 - Trabalho Social e Orientação 

Destinatários - Activos com o 9ºano de escolaridade 

 

Formação Modular Certificada  Carga 

horária 

Valor Assinale 

(X) 

UFCD 4278-  Animador- Perfil e Estatuto Profissional  25 115€  

UFCD 4279- Animação Sociocultural- Áreas de Intervenção 50 190€  

UFCD 4280- Animação Sociocultural Contextos e Práticas 50 190€  

 

 

Observações: A inscrição deve ser efectuada 10 dias antes do início da acção, ficando condicionada ao pagamento da inscrição e à entrega de todos 

documentos - Bilhete de Identidade,  Cartão de Contribuinte,  Certificado de Habilitações  e  Curriculum Vitae  

 

 

                             

  Data: ___/ ____/ ____ 

___________________________________________ 
    (Assinatura) 

 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 A preencher pela entidade formadora: 

 

 

 

812- Turismo e Lazer e 862- Saúde, Higiene e S.Trabalho 

Destinatários – Formandos em geral com interesse na área do TN e SHST 

 

Formação em Parceria Carga 

horária 

Valor Assinale 

(X) 

Novo Enquadramento Legal do Turismo de Natureza 35 150€  

Observação de Aves 16 80€  

Organização de Eventos de Animação Ambiental 36 150€  

Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 35 150€  

Associação Vicentina -  Rua Direita, n.º 13, 8600-069 Bensafrim  Tel: 282 680120   Fax: 282 680129   e-mail vicentina@vicentina.org ou sonia.gomes@vicentina.org 

 

Pagamento: 

Inscrição (10€): ________________  Modo de pagamento: cheque nº ____________________  Transf.Bancária NIB ______________________________________________ 

1ª Prestação:  __________________ Modo de pagamento: cheque nº ____________________  Transf.Bancária NIB______________________________________________ 

2ª Prestação: __________________  Modo de pagamento: cheque nº ____________________  Transf.Bancária NIB ______________________________________________ 

Obs: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


