
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.

Formador: Sérgio Ricardo Correia da Silva  Preletores: Frederico Umbelina

Local: Escola EB 2/3 Poeta Manuel da Silva Gaio - Coimbra

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Basquetebol e o CFAE Nova Ágora -
Coimbra, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), formação específica
para o ensino da arbitragem e ajuizamento do Basquetebol.
Esta formação específica visa criar uma bolsa de formadores/professores, na área da arbitragem e ajuizamento do
basquetebol, no âmbito do projeto Desporto Escolar, que permita implementar um plano nacional de formação, de alunos
juízes árbitros escolares, uniformizando as temáticas a abordar e o seu nível de aprofundamento.

Temas a abordar
- Conteúdos técnicos: regras, regulamentos, sinalética, técnicas de arbitragem, padrões de jogo, boletins de jogo
- Conteúdos comportamentais/relacionais: conceito de competição, deveres do árbitro, cooperação versus oposição, respeito 
fair-play, ética
- Conteúdos organizativos: história da modalidade, organização nacional e internacional, secretariado, quadros competitivos, 
organização eventos

Inscrições : Até 5 de julho de 2019, através da ficha de inscrição disponibilizada no seguinte link: http://bit.ly/2ImU0ia

Limite de participantes: 50

Critérios por ordem de preferência*: - Profs. de apoio da modalidade de basquetebol das CLDE 

- Profs. de EF com grupo/equipa de basquetebol 

- Ordem de inscrição 

* Prioridade aos docentes do Nova Ágora - CFAE

Informações:

Centro de Formação de Associação de Escolas Nova Ágora_Telf. _239 802 317 ; e-mail: nova-agora@cfagora.pt

Cronograma:
Dia 10/07/2019 

Horas
10:00h – 12:30h
14.00h – 16:30h

“Formação de Juízes Árbitros Escolares no Basquetebol -

Formação de Formadores”

http://bit.ly/2ImU0ia
mailto:nova-agora@cfagora.pt

