Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

“Ginástica de Barra Fixa/Paralelas Assimétricas”
Destinatários:
Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)
Modalidade: Curso de Formação – 5 horas E-Learning
Formador: Paulo Barata
Formadores convidados: Eduardo Mendes e Sérgio Maurício
Local: Online
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação de Ginástica de Portugal e o Centro de Formação de
Associação de Escolas de Marco de Canaveses e Cinfães, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos
de recrutamento 260 e 620), formação específica para o ensino da Ginástica, 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 Ginástica.

Objetivos Específicos
• Abordar os conteúdos técnicos da Ginástica de Barra Fixa / Paralelas Assimétricas, que estão incluídos nos esquemas
•

técnicos do Regulamento de Ginástica do Desporto Escolar.
Abordar aspetos técnico-pedagógicos que garantam adequados níveis de segurança e mitigação dos riscos inerentes à
prática desta modalidade.

Inscrições
A partir das 00:00 horas do dia 25 de outubro de 2021 até às 13:00 horas do dia 27 de outubro de 2021, através do link

https://forms.office.com/r/mxQjxddPfA
Limite de inscrições: 60

Critérios de seleção
1.º - Docentes responsáveis por Grupo/Equipa de Desportos Gímnicos (8 vagas destinadas aos professores das escolas
associadas ao CFAE Marco de Canaveses-Cinfães)
2.º - Docentes de Educação Física
3.º - Ordem de Inscrição
NOTA: Se for responsável por Grupo/Equipa deverá declará-lo no ato da inscrição. Se for selecionado(a) deverá enviar ao
CFAE MarcoCinfães, no prazo de 48 horas após comunicação da colocação, declaração da escola atestando ser
responsável por Grupo/Equipa de Desportos Gímnicos no ano letivo 2021-2022. Caso não apresente esta declaração
será retirado(a) da turma e substituído(a) por um(a) candidato(a) suplente.

Informações
CFAE_Marco de Canaveses e Cinfães - Telf. 255534624 / 936472434 – e-mail: geral@cfaemarco-cinfaes.net

Cronograma
Dias

02/11/2021 (3ª feira)

03/11/2021 (4ª feira)

Horas

19:30h – 22:00h

19:30h – 22:00h

