Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar
“BOCCIA PARA TODOS NA ESCOLA”
Destinatários: Professores do Grupo 260 (2.º CEB) ,do Grupo 620 (3.º CEB e ES) e do Grupo 910, 920 e 930.
Curso de Formação – 15 horas;
Datas: 28 e 29 de outubro 2016
Formadores: Maria João Crespo e Jorge Parreira
Local: Escola Secundária de Loulé - Loulé
A DGE - Divisão do Desporto Escolar, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 , 620,
910, 920 e 930), formação específica para o ensino do Boccia, 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 de Boccia.

Objetivos da Formação

•Identificar as principais características do Boccia, reconhecendo os seus regulamentos e o benefício da prática desta modalidade
desportiva no âmbito do desporto para pessoas com deficiência.
•Planear, organizar, executar e avaliar atividades direcionadas para o ensino/treino de Boccia, adequadas ao perfil específico de cada
aluno/atleta.
•Reconhecer os princípios base associados à organização de um campeonato de Boccia.
Critérios de seleção
1.º Professores com Grupo-Equipa da modalidade.
2.º Professores com a modalidade na sua escola.
3.º Professores com Desporto Escolar e pertencentes à DSR-Direção de Serviços Regional do Algarve
4.º Professores com Desporto Escolar de âmbito Nacional.
5.º Professores de Educação Física.
6º Professores do Ensino Especial
Prazo de entrega da candidatura
Proceda à sua inscrição até 20 de outubro de 2016, através do preenchimento de ficha de inscrição on-line, disponibilizada no
link: http://tinyurl.com/A2-2017-Boccia-Todos-Escola
Centro de Formação Do Litoral à Serra - Telf. 289414421 - e-mail: cfploule@es-loule.edu.pt

Cronograma:

Dias

28 outubro 2016

29 outubro 2016

Horas

14.30 – 21.30

9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

