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Formação de Tutores
Formação de Formadores de Tutores

A Formação Prática em Contexto de Trabalho no sistema Aprendizagem é uma componente 
fundamental, tendo os tutores um papel central no seu desenvolvimento. Com o objetivo de aumentar
a qualidade e o reconhecimento dos pro�ssionais que desempenham a função de Tutores, o Instituto 
de Emprego e Formação Pro�ssional (IEFP) sentiu a necessidade de, neste âmbito, desenvolver dois
cursos:

Os referenciais destes dois cursos foram desenvolvidos, pela DUAL (o Serviço de Quali�cação Pro�ssional 
da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã). 
Estes cursos estão organizados em 4 módulos de 10h cada, tendo por isso uma carga horária total de 40 horas. 
Os 4 módulos são independentes e podem ser frequentados separadamente. O certi�cado só será entregue 
após os formandos terminarem os 4 módulos com sucesso.  

Esta formação está direcionada para Tutores de empresas formadoras, que acompanham os formandos 
durante a Formação Prática em Contexto de Trabalho. Os módulos são avaliados através de testes/ e ou 
trabalhos (25%), o Plano de Aprendizagem Individual (50%), e um teste �nal (25%). A assiduidade 
mínima durante o curso terá de ser 95%.

Os objetivos são:
      Reconhecer a importância da formação prática em contexto de trabalho (FPCT) e do Tutor na organização; 
      Adotar métodos e técnicas para de�nir objetivos de aprendizagem e planear tarefas e atividades 
      de aprendizagem;   
      Adotar princípios pedagógicos para preparar, desenvolver e avaliar sessões de FPCT;
      Adequar a abordagem pedagógica em FPCT ao per�l de cada formando;
      Desenvolver técnicas de comunicação e motivação dos formandos em FPCT. 

O curso de Formação de Tutores é composto pelos seguintes módulos:
       Tutoria: Do Contexto ao Papel e Intervenção do Tutor
       Instrumentos de Suporte à Prática Pedagógica
       Plano de Aprendizagem Individual
       Motivação na Formação Prática em Contexto de Trabalho




