Telefone: 282414110 / 916090220
Email: cfaeportimao.monchique@gmail.com

A transição digital é uma necessidade incontornável no mundo atual, materializada numa
sociedade e economia cada vez mais assentes na ciência, no desenvolvimento tecnológico e na inovação.
Neste sentido, o Centro de Formação CFAE Portimão - Monchique, enquanto entidade formadora na
produção de respostas formativas de qualidade assentes na análise das necessidades de formação da
comunidade educativa, acompanha a transição digital em curso em Portugal, através de dinâmicas de
trabalho tecnológicas assentes na utilização da Plataforma Digital CFAE360. Esta será, a partir do próximo
ano letivo, o meio pelo qual o formador:








Marca as sessões de formação (dias e horário);
Escreve os sumários das sessões;
Marca as faltas dos formandos;
Lança a avaliação dos formandos;
Faz do download do modelo do relatório do formador a preencher no final da formação;
Submente o relatório de formador na plataforma;
Tem acesso aos seguintes documentos:
o Ficha da ação;
o Lista de formandos;
o Lista de sessões;
o Folha de presenças (a utilizar nas sessões presenciais);
o Avaliação dos formandos.
Benvindo à página principal da Plataforma - https://portimao-monchique.cfae.pt

Página 2 de 6

Área do Formador
1º Passo – Aceder à plataforma através do link: https://portimao-monchique.cfae.pt

2º Passo - Iniciar sessão

3º Passo - Escolher o menu “Formador”.

4º Passo - Selecionar a ação de formação que irá dinamizar.

5º Passo – Através do menu selecionar o separador que representa a atividade a realizar.

SEPARADORES
Acede à ficha da ação de formação e pode fazer download em “Ficha da ação”.
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SEPARADORES

Acede à listagem dos formandos por ordem alfabética e pode
fazer download em “Lista de formandos”.

O formador realiza as seguintes tarefas:
- Agenda todas as sessões de formação para que estas fiquem disponíveis aos formandos nas suas áreas
pessoais;
- Escreve os sumários de cada sessão;
- Marca as faltas dos formandos.

Ações disponíveis:

Em “Adicionar sessão” o formador preenche os campos:
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SEPARADORES

Para atribuir a avaliação aos formandos o formador 1º clica na classificação do formando, introduz um
valor numérico (inteiro ou com uma casa decimal) e pressiona a tecla “Enter” ou tecla “↓” (baixo).
Nota: A informação fica automaticamente guardada.

Ação disponível:
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SEPARADORES

Após lançar a avaliação de todos os formandos, seleciona o separador “relatório” e clica em “modelo do
relatório do formador”.

Após preencher o modelo do relatório, grava o documento assinado
em formato PDF, clica em “Submeter” para enviar o relatório
preenchido ao CFAE.

Este separador não está em funcionamento, dado que está em
desenvolvimento pela Equipa da Plataforma CFAE360 (Enigmasàsolta, LDA).
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