Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

“Ensino do Xadrez na escola: Como abordar a
modalidade em ambiente escolar”
Destinatários:
Professores do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário
Curso de Formação - 25h

Formadores: António José Vieira Bravo e Paulo Costa
Local: Escola Profissional de Gaia – R. Diogo de Silves, 231 – 4400-628 VN GAIA
Objetivos da Formação
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Xadrez, proporciona formação
específica para o ensino do Xadrez, que permita promover o sucesso da intervenção junto dos alunos, elevando o
nível de desempenho da prática desportiva no desporto escolar.
Esta formação específica visa consciencializar os professores sobre a importância do projeto do Desporto Escolar no
desenvolvimento pessoal e desportivo dos jovens e a sua relação entre o desenvolvimento das capacidades motoras
da aptidão física com as aquisições/prestação na área/modalidade do Xadrez.

Objetivos Específicos
 Desenvolver nos docentes conhecimentos e competências aprofundados nesta área;
 Criação de Clubes de Xadrez nos Agrupamentos de Escolas/Escolas (Desporto Escolar);
 Participação mais ativa do Xadrez nas provas escolares.

Inscrições
Até 17 de fevereiro de 2017 - através de registo no portal do CFAE Gaia Nascente, www.cfaegaianascente.pt , sendo
que, após a receção do LOGIN no correio eletrónico do candidato e validação do mesmo no link que lhe é enviado, deverá
entrar no portal, selecionar 'Formando / Oferta formativa' e inscrever-se na ação.

Critérios de seleção
1.º - Docentes do Desporto Escolar (Grupo/Equipa de Xadrez);
2.º - Docentes do Desporto Escolar (independentemente da modalidade);
3.º - Docentes de Educação Física ;
4.º -Docentes do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário.

Informações
Centro de Formação Contínua Gaia Nascente (CFCGN) _Telf. 227839175_ e-mail: administrativo@cfaegaianascente.pt

Cronograma
Dias

23/02/2017

25/02/2017

10/03/2017

11/03/2017

15/03/2017

17/03/2017

Horas

18:30h /
21:30h

10:00h - 12:30h
14:00h – 19:00h

18:30h /
22:00h

09:30h /
13:00h

18:30h /
22:30h

18:30h /
22:30h

