Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Iniciação à Vela Ligeira em Meio Escolar
Destinatários:
Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)
Modalidade: Curso de Formação – 25 horas presenciais
Formador: Carlos Bombas e Guilherme Faria
Local: : Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor – Escola Básica nº1 de Montargil
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação Prof`Sor, proporciona aos professores dos
2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), 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.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Adquirir conhecimentos, nas vertentes teórica e prática, no âmbito dos Desportos Náuticos em geral e da VELA LIGEIRA,
em particular;
Adquirir e desenvolver capacidades, habilidades técnicas específicas do Desporto da Vela;
Aprender a ser VELEJADOR, aperfeiçoando as competências profissionais no âmbito do Desporto da Vela;
Criar instrumentos de análise e problematização das experiências, referentes à oferta escolar de atividades náuticas em
geral e da vela em particular.

Inscrições
Até 9 de fevereiro de 2018, através do preenchimento da ficha de inscrição (em anexo) e enviada por mail, para o endereço
cf-prof-sor@mail.telepac.pt . Os candidatos selecionados serão contactados para confirmação da sua seleção.
Critérios de seleção:
 Professores dos CFD Náuticos

 Professores com Grupo/Equipa de Vela
 Professores do Centro de Formação de Associação de Escolas Prof’Sor
 Professores de Educação Física pertencentes à DSR Alentejo

Informações:
Centro de Formação Prof `Sor_ Telf. 242 291 010 - e-mail: cf-prof-sor@mail.telepac.pt

Cronograma
Dias

16/02/2018 (sexta)

17/02/2018 (sábado)

23/02/2018(sexta)

24/02/2018 (sábado)

Horas

18:00 / 22:00

9:00 / 13:00
14:00 / 18:30

14:00 / 18:00

9:00 / 13:00
14:00 / 18:30

CFAE Prof’Sor

