
 

 Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar 

 

 Destinatários: Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES) 

Modalidade: Ação de Curta Duração – 6 horas presenciais 

Formador:  Elizabete Cavaco 

Local:  Centro Náutico de Tavira – Quatro Águas - Tavira 

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas Levante Algarvio, 
proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620) e professores dos Grupo 
Equipa de Vela, formação específica para o ensino da Vela, que contribua para a intervenção junto dos alunos, elevando o 
nível de desempenho da prática desportiva no desporto escolar, nomeadamente os Centros de Formação Desportiva 
Náuticas (CFD) e Grupos/Equipa. 

  
Esta formação específica visa consciencializar os professores da 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 de Vela. 
 

Temas 
 

1. Realizar navegação num barco à vela; 
2. Conhecer conteúdos técnicos necessários para a navegação à vela; 
3. Organização, gestão e dinamização duma aula de vela; 
4. Interdisciplinaridade: pontos de contato entre a modalidade VELA e as diferentes disciplinas do currículo escolar. 

 

Inscrições  
 

Até  9 de julho de 2018,  através  do envio de E-mail, manifestando o seu interesse para o endereço: 
cfaelevantealgarvio@aevrsa.com 
 
Os candidatos selecionados serão contactados para confirmação da sua seleção. 
Limite de inscrições: 15 

Critérios de Seleção 
 

1º. Professores dos CFD Náuticos; 
2º. Professores com Grupo/Equipa de Vela; 
3º. Professores do Centro de Formação de Associação de Escolas Levante Algarvio; 
4º. Professores de Educação Física . 

Informações:  
Centro de Formação  de Associação de Escolas Levante Algarvio - Telf. 281511563- e-mail: cfaelevantealgarvio@aevrsa.com 
 

Cronograma 
 

 

 

 

 

 

 

Dias 12/07/2018 (quinta-feira) 13/07/2018 (sexta-feira) 

Horas 15:00 / 18:00 15:00 / 18:00 

  

“Introdução à navegação a Vela” 
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