Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

“O Voleibol no âmbito do Desporto Escolar e actualização em Educação Física ”
Destinatários:
Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)
Modalidade: Curso de Formação – 25 horas presenciais
Formadores: Carlos Dias
Local: Agrupameto de Escolas Sá de Miranda - Braga
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Voleibol e o Centro de Formação Sá de
Miranda, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), formação específica
para o ensino do Voleibol, 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 Voleibol.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir para melhorar o desempenho dos docentes nas metodologias de ensino-aprendizagem do voleibol;
Promover um ensino-aprendizagem na modalidade de forma crescente no que diz respeito à introdução das técnicas, numa
abordagem de desenvolvimento das capacidades psicomotoras e desenvolvimento da capacidade tática em contextos de
oposição e de competição;
Promover e incentivar a competitividade inerente ao próprio jogo;
Desenvolver um modelo de jogo adequado a realidade competitiva do DE;
Desenvolver modelos de jogo e sistemas táticos adequados as características individuais dos alunos;
Proporcionar métodos de treino eficazes, que estejam de acordo com os meios e com o modelo jogo adotado;
Dotar os formandos de abordagens às conceções e metodologias emergentes no ensino do jogo de voleibol.

Inscrições
Até 8 de novembro de 2019, através do link : https://www.cfsm.pt/Formação.html
Limite de inscrições: 25

Critérios de seleção
1.º - Docentes do Desporto Escolar (Grupo/Equipa de Voleibol do Desporto Escolar);
2.º - Ordem de Inscrição.

Informações
CFAE Sá de Miranda _ Telf. 253 200 985 _ e-mail: cf.sa.miranda@sa-miranda.net

Cronograma
Dias

14/11/2019
(quinta)

16/11/2019
(sábado)

21/11/2019(
quinta)

23/11/2019
(sábado)

25/11/2019
(segunda)

02/12/2019
(segunda)

05/12/2019
(quinta)

Horas

18:30h /
22:00h

09:30h /
13:00h

18:30h
/22:00h

09:00h
/13:00h

18:30h
/22:00h

18:30h
/22:00h

18:30h /
22:00h

