
 

 

 

 

 

 

Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar 
 
 
 

 “Kid’s Athletics – Uma abordagem à EF e DE para o 
1º e 2º ciclo do ensino básico” 

Destinatários: Professores de Educação Física (Grupos 260 e 620), Professores do 1º Ciclo, Técnicos autárquicos, 
Treinadores de atletismo  e Técnicos de AEC’s 

Curso Formação de Curta duração  – 4 horas, nos termos do Despacho n.º 5741/2015, de 28 de maio. 

Formador:  João Ribeiro, Paulo Algarvio. 
Local:  Centro de Formação Desportiva (CFD) de Atletismo -  EB 2,3 Quinta Nova da Telha -Barreiro 

Parque da Cidade - Barreiro 
 

Objetivos da Formação 

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação Desportiva (CFD) de Atletismo, Casquilhos-
Barreiro, o Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, o Centro de Formação de Escolas Barreiro-Moita e  com apoio da 
Câmara Municipal do Barreiro  e da APEF FOZTEJO, vai realizar uma ação de formação de curta duração (4h), proporcionando  
aos professores de Educação Física (grupos de recrutamento 260 e 620) e professores do 1º Ciclo do ensino básico, formação 
específica para o ensino da EFM (1ºciclo), EF e do Atletismo, que permita promover o sucesso da intervenção junto dos 
alunos, elevando o nível de desempenho da sua prática na educação física e desporto escolar. 
  

Prazo inscrição 
Até  01 de junho - através do  seguinte Link: https://goo.gl/forms/DDhXkU4vHO27D6uZ2 
Para acionar hiperligação colocar em modo de apresentação 
N.º máximo de participantes – 30 

Informações: 

Centro de Formação  de Escolas de Barreiro e Moita _ Telf. 212 059 206 _  e-mail: cfbarreiromoita@gmail.com 

A ação será gratuita, reconhecida e creditada no âmbito da formação contínua de professores. 

A ação tem um formato de workshop; os professores do 1ºciclo (em especial) podem  levar os alunos das suas  turmas, 
para  a realização  da componente/ tarefas práticas.  

 
 

Dias 
02 junho 2017 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cronograma 

- Teórica 
- Prática 
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