Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar
“Pressupostos Metodológicos na Aprendizagem de Futsal - Atualização”
Destinatários:
Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES), com Grupo/Equipa de Futsal
Modalidade: Curso de Formação – 25 horas presenciais

Formadores:. Jorge Braz, Luís Conceição, Ricardo Azevedo e Manuel Emídio Rodrigues
Local: Escola Básica e Secundária Soares Basto – Oliveira de Azeméis
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e o Centro de Formação de
Associação de Escolas dos Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, proporciona aos professores dos
2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), formação específica para o ensino do Futsal, que contribua
para a intervenção junto dos alunos, elevando o nível de desempenho da prática desportiva no desporto escolar.
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 Futsal.

Objetivos Específicos
- Conhecer a origem e história da modalidade;
- Conhecer e interpretar as leis de jogo do Futsal;
- Perceber a estrutura e funcionalidade do jogo de Futsal, como complemento ao ensino do Futebol;
- Dominar metodologias de ensino/aprendizagem das ações individuais e coletivas específicas da modalidade;
- Conhecer os diferentes níveis de desempenho e consequentes conteúdos;
- Aplicar metodologias de ensino adequadas a cada nível de desempenho;
- Conhecer e aplicar os vários tipos de jogos de aprendizagem de Futsal e adequa-los ao nível de desempenho dos alunos;
- Dominar e aplicar as principais progressões dos vários conteúdos de aprendizagem;
- Conhecer os vários momentos/fases do jogo e consequentes implicações no ensino/treino;

Inscrições
Até 2 de abril de 2019, através de formulário online disponível em www.siavcoa.pt

Critérios de inscrição
1.º - Professores com grupo/equipa de Futsal no Desporto Escolar em 2018-2019
2.º - Ordem de Inscrição

Nº limite de inscrições: 25
Informações
Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis _
Telf. 964 495 521 e-mail: info@cfaeavcoa.net

Cronograma
Dias

09/04/2019
(terça)

10/04/2019
(quarta)

11/04/2019
(quinta)

12/04/2019
(sexta)

13/04/2019
(sábado)

Horas

19:00h – 23:00h

19:00h – 23:00h

19:00h – 23:00h

19:00h – 23:00h

09:00h – 13:00h
14:30h – 19:30h

