
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 Formação de Curta Duração– 5 horas presenciais, nos termos do Despacho n.º 5741/2015, de
28 de maio.

Formadores: Carlota Cunha e Eduardo Pereira

Participação especial: Cristina Marques – classificadora internacional creditada pela BISFed

Local: Escola Secundária António Damásio - Lisboa

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e o
Centro de Formação de Escolas António Sérgio, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de
recrutamento 260 e 620), formação específica para a classificação do Boccia, que contribua para a intervenção junto dos
alunos, elevando o nível de desempenho da prática desportiva no desporto escolar.

Esta formação específica visa criar oportunidade de desenvolvimento de novas práticas nomeadamente no ensino da
modalidade de Boccia que contribua para a intervenção junto dos alunos elevando o nível de desempenho da prática
desportiva no desporto escolar.

Conteúdos

• Desporto e classificação
• Classificação Boccia
• Propósito, elegibilidade e definições
• Equipa de classificação
• Percurso do classificador: formação desempenho e código de conduta
• Princípios de classificação: Nacional e internacional
• Documentos a apresentar e a assinar
• Avaliação do atleta
• Processo de avaliação: físico, técnico, em competição
• Métodos de classificação: avaliação da espasticidade, atetose ou distonia, ataxia, força muscular.
• Classe desportiva e estado da classe atribuída
• Classificação e perfis desportivos BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, NE

Inscrições

Até 24 de junho de 2019, através da ficha de inscrição disponibilizada no seguinte link: https://bit.ly/30S6tl6

Informações:

Centro de Formação de Associação de Escolas António Sérgio e-mail: cfantoniosergio@esddinis.pt

Cronograma

Dia 29/06/2019 

Horas 10:00h – 13:00h  /  14:00h – 16:00h

“Princípios Básicos de Classificação do Boccia”

https://bit.ly/30S6tl6
mailto:cfantoniosergio@esddinis.pt

