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FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SATAE!

As vantagens da utilização deste sistema de

PROJECTO DE FORMAÇÃO:
FORMAÇÃO A DISTÂNCIA/E-LEARNING

• Independentemente do curso, cada formando

ensino/aprendizagem são várias:

pode definir o seu ritmo, demorando-se mais
ou menos tempo em cada unidade de aprendizagem ou explorando mais ou menos estratégias e metodologias.
• Aprender o que quer, como quer, onde quer e
à hora que lhe dá mais jeito;
• A interação entre o formando e os colegas é
incentivada e a comunicação com os formadores é facilitada para que o acompanhamento
de todo o processo esteja sempre presente.
Seja através de emails, chats, fóruns de discussão ou qualquer outra ferramenta utilizada
No âmbito da estratégia para a promoção da

nas plataformas de aprendizagem online esco-

Formação, o SATAE propõe-se realizar e desen-

lhidas.

volver uma série de formações, em formato a
distância/e-learning, que visam responder às ne-

Assim, pretende-se, em conjunto com todos os

cessidades formativas identificadas e a identificar.

sócios, identificar as áreas de formação a desenvolver, tendo como base de reflexão as ne-

O acesso à informação é um dos factores de

cessidades e dificuldades encontradas no dia a

maior relevância para o desenvolvimento profis-

dia da profissão de ATAE.

sional e pessoal dos profissionais. Para responder a esta necessidade de uma forma eficiente
e eficaz, implica uma mudança para um paradigma de formação ao longo da vida e o recurso às
tecnologias da informação (TI).

Nessa medida, contamos com a participação de todos, enviando para o e-mail do
SATAE (satae.geral@gmail.com), as vossas

O conceito e-learning (electronic learning/formação a distância), está associado à relação

sugestões de módulos de formação.

existente entre duas áreas científicas: a tecnologia e a pedagogia. Sempre que utilizamos as
tecnologias disponíveis para suportar o proces-

Saudações Sindicais!

so de ensino/aprendizagem, estamos a falar de
e-learning.
www.satae.pt

