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A Academia Magister By Comunilog aposta 

numa oferta formativa direcionada para 

professores e formadores. A Academia Magis-

ter pretende ser uma academia de referência 

para os pro ssionais que pretendem iniciar a 

atividade de formador, bem como contribuir 

para a aprendizagem ao longo da vida, apos-

tando em ferramentas inovadoras, permitindo 

qualidade formativa, recursos e plataformas 

de formação diferentes, que permitem a cons-

tante reciclagem e formação contínua agre-

gando valor.

A Academia Magister pretende ser a referên-

cia nacional para a formação inicial e contínua 

contribuindo para a aprendizagem ao longo 

da vida, quali cando os melhores que irão 

contribuir para formar pessoas, valorizando-as 

pessoal e pro ssionalmente. 

E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...
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Programa Avançado em Gestão e

Coordenação da Formação

E-LEARNING

150hO curso destina-se a todos os pro ssionais que 
desenvolvem ou pretendem vir a desenvolver a sua 
atividade pro ssional no âmbito da gestão e organi-
zação da formação.

certi car o cumprimento desse requisito legal e dotar os 
participantes de competências na área da formação pro ssio-
nal no contexto português.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

Técnicas e Jogos Pedagógicos para Grupos

E-LEARNING

12hFormadores, animadores culturais e outros 
pro ssionais que pretendam aperfeiçoar as 
técnicas de dinâmica e animação de grupos.Desenhado de forma a criar respostas estimulantes às neces-

sidades de formação ao longo da vida, este curso, com uma 
carga horária de 12 horas totalmente online, permite dotar os 
formandos de ferramentas inovadoras para ser em formadores 
criativos, dinâmicos e out of the box.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Formação de E-Formadores

E-LEARNING

30hFormadores, gestores e técnicos de formação que 
pretendam desenvolver ou gerir atividades 
pedagógicas utilizando estas tecnologias.Plani car e implementar disciplinas online baseadas na 

ferramenta de e-learning Moodle.
CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

Formação Pedagógica

Inicial de Formadores

90hPessoas que pretendam adquirir o Certi cado de 
Competências Pedagógicas (CCP) para exercer a 
atividade de formador;

- Participantes com quali cação igual ou superior 
ao 9º ano de escolaridade desde que tenha uma 
experiência pro ssional comprovada, no mínimo, 5 
anos;

- Licenciados ou Pós-Graduados de cursos superiores 
e que pretendam iniciar a atividade de formadores.

Obter o Certi cado de Competências Pedagógicas (CCP) 
para exercer a atividade de formador.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINEE-LEARNING

B-LEARNING

20h

70h

PRESENCIAIS

ONLINE

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!
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https://ilearning.pt/search/content/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20E-Formadores
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-pedag-gica-inicial-de-formadores-b-learning
https://ilearning.pt/search/content/tecnicas%20de%20jogos%20e%20grupos
https://ilearning.pt/search/content/programa%20avan%C3%A7ado%20em%20gest%C3%A3o%20da%20forma%C3%A7%C3%A3o


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Dinamização de Grupos em Formação

E-LEARNING

10hO curso destina-se a formadores, técnicos de 
recursos humanos e formação e outros pro ssio-
nais do ramo da educação/formação.Desenhado de forma a criar respostas estimulantes às 

necessidades de formação ao longo da vida, este curso, 
com uma carga horária de 10 horas totalmente exíveis, 
permite-lhe obter ferramentas inovadoras para ser um 
formador criativo, dinâmico e out of the box.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Ferramentas de aperfeiçoamento

para gestores de formação
E-LEARNING

20hO curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente gestores e 
técnicos de recursos humanos e de formação, 
formadores pro ssionais e pro ssionais do ramo da 
educação e formação.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que melhorem a forma como se planeia, desenvolve, 
executa e avalia ações de formação.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

Formação de formadores/as em

igualdade de género
E-LEARNING

72hO curso destina-se a formadores/as detentores/as 
do CCP (Certi cado de Competências Pedagógicas) 
que pretendam adquirir ou consolidar conhecimen-
tos na temática da igualdade de género.

Este curso visa dotar os formandos de competências 
teórico-práticas no âmbito da promoção e multiplicação 
de aprendizagens relativas à igualdade de homens e 
mulheres.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

Escola Inclusiva - Decreto-Lei n.º 54/2018

E-LEARNING

8hProfessores, Psicólogos, Terapeutas da Fala, Fisiote-
rapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Psicomotricis-
tas, Técnicos Superiores de Educação Especial e 
Reabilitação, Assistentes Sociais e todos aqueles 
que tenham curiosidade sobre o tema.

conhecimento especializado sobre as novas abordagens 
do ensino-aprendizagem, de forma mais consciente, 
colaborativa, criativa e inclusiva e que sejam capazes de 
esclarecer e discutir, com todos os intervenientes no 
processo educativo, as mudanças e os desa os do Decre-
to-lei nº54/2018.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE
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https://ilearning.pt/search/content/dinamiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20grupos%20em%20forma%C3%A7%C3%A3o
https://ilearning.pt/search/content/Ferramentas%20de%20aperfei%C3%A7oamento%20para%20gestores%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o
https://ilearning.pt/search/content/forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20formadores%20em%20igualdade%20de%20g%C3%A9nero
https://www.comunilog.com/cursos/escola-inclusiva-decreto-lei-n-542018


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Planificar e Avaliar em Regime de E-learning

E-LEARNING

24hProfessores de 1º, 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário.
Estudantes da área de Educação.

Este curso tem como competências ajudar os formandos 
a desenvolver a aquisição de conhecimentos que permi-
tam planear, dinamizar e avaliar cursos em formato online.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Programa Avançado em Formação de

Professores e Formadores a Distância
E-LEARNING

60hpretende-se, com esta especialização, o desenvol-
vimento de competências que permitam aos 
participantes realizar atividades educativas/forma-
tivas em ambiente online, com recurso a tecnolo-
gias e recursos digitais, que permitam a mediação, 
comunicação e interação com indivíduos ou 
grupos, a distância, com ns educativos/formati-
vos, em diferentes contextos de aprendizagem.

Este curso tem como competências ajudar os formandos 
a desenvolver a aquisição de conhecimentos que permi-
tam planear, dinamizar e avaliar cursos em formato online.

CLIQUE
AQUI!

TOTALMENTE
ONLINE
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https://www.comunilog.com/cursos/planificar-e-avaliar-em-regime-de-e-learning
https://www.comunilog.com/cursos/programa-avan-ado-em-forma-o-dist-ncia-de-professores-e-formadores


FARO

GUARDA
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VISEU
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VIANA
DO CASTELO
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LEIRIA
800 210 043  |  formacao@comunilog.com

Guarda 
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Castelo Branco

Braga
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LISBOA
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