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Desenvolvemos projetos de formação em eLearning baseados em plataformas colaborativas de 

aprendizagem de fácil utilização e que promovem o interesse e participação ativa dos/as 

formandos/as. 

 

ANÁLISE DE NECESSIDADES 
1. Análise das necessidades da organização: 

▪ Identificar os objetivos que se pretendem alcançar com o projeto de eLearning a 

desenvolver; 

▪ Identificar os resultados explícitos do projeto (instalação de uma plataforma colaborativa 

de aprendizagem, desenvolvimento de cursos, etc.); 

▪ Identificar as vantagens económicas (ROI) do projeto; 

▪ Identificar se o projeto vai substituir ou complementar as ações de formação atuais; 

▪ Identificar as necessidades de integração do projeto com outros sistemas de informação; 

▪ Identificar o custo global do projeto. 

2. Análise das necessidades dos formandos: 

▪ Identificar as necessidades de formação dos formandos (âmbito dos cursos); 

▪ Identificar se os cursos são destinados a melhorar capacidades, conhecimentos e/ou 

atitudes; 

▪ Identificar a necessidade de simular/aceder a sistemas de informação para desenvolver 

cursos de melhoria do seu desempenho profissional; 

▪ Identificar o grau de conhecimentos informáticos e nível de educação dos utilizadores. 

3. Análise técnica: 

▪ Identificar os recursos informáticos da organização (servidores, rede, etc.); 

▪ Identificar a “cultura” informática da organização (fornecedores de hardware, sistemas de 

informação, etc.). 



MODELO PEDAGÓGICO 
Orientação pedagógica – Teoria Construtivista: 

▪ A aprendizagem centra-se nos formandos e no trabalho em grupo; 

▪ São os formandos quem constrói o seu conhecimento e controla o seu percurso de 

aprendizagem; 

▪ Os conhecimentos de cada formando interferem necessariamente na sua aprendizagem; 

▪ Utilizam-se diferentes estilos de aprendizagem. 

Este serviço inclui: 

▪ Identificar as matérias a abordar, trabalhando em conjunto com os especialistas nas áreas 

dos cursos, definindo a estrutura geral dos mesmos (organização curricular) e os objetivos 

de cada uma das suas unidades; 

▪ Resumir a informação a apresentar, identificando as suas fontes; 

▪ Definir os diferentes formatos para os conteúdos, de acordo com diferentes métodos de 

aprendizagem; 

▪ Desenvolver storyboards, descrevendo a forma como os conteúdos devem ser 

apresentados em termos de informação (texto, imagens, etc.) e interatividade, de acordo 

com várias abordagens pedagógicas (apresentação, simulação, avaliação, etc.); 

▪ Submeter os storyboards desenvolvidos a aprovação junto dos especialistas das áreas dos 

cursos. 

 

CRIAÇÃO DE CURSOS 
Os cursos em eLearning devem ser desenvolvidos com base em percursos formativos e 

conteúdos flexíveis de forma a permitirem a personalização do processo de ensino-

aprendizagem. 

Para além da necessidade de ter conteúdos motivantes, envolventes e adaptados às 

necessidades dos formandos, é essencial determinar eficazmente os mecanismos de 

interatividade que interferem na utilização das ferramentas de comunicação da plataforma e no 

próprio acesso à plataforma. 

Os conteúdos de eLearning devem privilegiar a interatividade, seja ela entre os formandos e o 

próprio conteúdo, entre os formandos e a plataforma onde estão os conteúdos, entre os 

formandos (propiciando a colaboração entre eles) ou entre os formandos e o tutor. 

Este serviço inclui: 

▪ Criação de cursos em eLearning com as seguintes características: 

▪ Conteúdos de aprendizagem estruturados segundo as normas internacionais específicas 

que evidenciem, nomeadamente, autonomia, interatividade e navegabilidade interna 

▪ Conteúdos organizados segundo uma sequência pedagógica 

▪ Percurso de aprendizagem baseado em conteúdos/recursos e atividades 

▪ Promoção da aprendizagem colaborativa 

▪ Sistema de tutoria ativa 

▪ Controlo da evolução da aprendizagem pelo formando através do retorno dos resultados 

da avaliação 



FORMAÇÃO DE E-FORMADORES 
A formação em eLearning é um processo marcadamente centrado no formando e nos seus 

estilos e ritmos de aprendizagem, cabendo ao tutor um papel essencial como facilitador desse 

processo, acompanhando o formando nas suas dificuldades, esclarecendo dúvidas e 

estimulando a interação com o sistema tecnológico de suporte. Uma tutoria ativa significa que 

o responsável pelo acompanhamento dos formandos tem uma intervenção dinamizadora das 

atividades da formação, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativa, assegurando 

a orientação e o apoio aos formandos mas igualmente controlo pedagógico e avaliação dos 

mesmos. 

Este serviço inclui: 

Curso de formação de e-formadores, destinado aos formadores da sua empesa, com o objetivo 

de desenvolver competências de tutoria ativa: 

▪ planear a estratégia formativa da tutoria 

▪ estabelecer uma relação de proximidade com as expectativas, necessidades e objetivos dos 

formandos 

▪ comunicar objetiva e adequadamente com os formandos 

▪ antecipar de eventuais problemas técnicos 

▪ promover atividades que facilitem a aprendizagem 

▪ motivar e estimular os formandos durante o processo de aprendizagem 

▪ avaliar o percurso formativo de cada formando 

▪ disponibilizar, organizar e dinamizar fóruns de discussão 

▪ promover e dinamizar sessões síncronas 

 

APOIO AOS FORMANDOS 
O apoio aos formandos tem como objetivo proporcionar todo o apoio necessário para que estes 

se concentrem na aprendizagem dos conteúdos da ação de formação. Este apoio pode ser de 

dois tipos, técnico e pedagógico. Técnico quando, por exemplo, auxiliar nas questões de acesso 

à plataforma ou na realização de operações solicitadas pelo tutor e Pedagógico quando 

pretender motivar e direcionar o formando na melhor forma de incorporar os conteúdos da 

ação de formação. 

Este serviço inclui: 

▪ Implementação de uma Help Desk (serviço de apoio para suporte e resolução de 

problemas) ao qual o formando pode recorrer via Internet, de forma síncrona e/ou 

assíncrona. 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
Plataforma tecnológica (hardware e software) 

É a plataforma tecnológica que vai gerir todo o processo de formação. Os softwares de gestão 

da formação online (LMS – Learning Management System) desempenham um papel 

fundamental no funcionamento da formação em regime de eLearning, permitindo uma eficaz 

organização e execução da formação: promoção das ações, inscrições e contratualização, 



distribuição dos conteúdos e materiais, gestão da interação entre os intervenientes, suporte da 

tutoria ativa, orientação e apoio dos formandos, receção e gestão de reclamações, entre outras 

Este serviço inclui: 

1. Instalação: 

▪ Instalar os conteúdos na infraestrutura de suporte; 

▪ Configurar o servidor em termos de sistema operativo, base de dados e LMS, de acordo 

com as especificações dos conteúdos instalados; 

▪ Testar as funcionalidades básicas dos conteúdos, de acordo com as especificações 

definidas. 

2. Manutenção: 

▪ Manter a infraestrutura em funcionamento, gerindo os mecanismos de segurança ao nível 

do servidor e LMS; 

▪ Manter os conteúdos instalados, monitorizando os ficheiros de log e/ou instalando novos 

conteúdos. 


