Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar
“O ensino do jogo de Basquetebol 5x5 a partir do jogo reduzido 3x3
Destinatários: Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)
Modalidade: Ação de Formação de Curta Duração – 6 horas - B-Learning
Nos termos do ponto 1 do Artº 5º do Despacho n.º 5741/2015, 2ª Série, nº 104, de 29 de maio e da Carta Circular CCPFC-1/2020.

Formador: Américo Santos
Local: Plataforma Zoom (Sessão online) e Escola Secundária D. Dinis, Lisboa
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Basquetebol e o CFAE António Sérgio,
proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), formação específica
para o ensino do Basquetebol, que contribua para a intervenção junto dos alunos, elevando o nível de desempenho da
prática desportiva no desporto escolar.

Objetivos Específicos

- Conhecer as regras oficiais do 3x3;
- Conhecer a organização da competição a nível internacional e nacional;
- Dotar os docentes dos aspetos técnicos e táticos específicos da modalidade;
- Promover a construção do atleta de basquetebol a partir do 3x3.
- Promover o transfer para a modalidade de 5x5.

Pré-Inscrição
A partir das 9:00 horas do dia 29 de abril até às 20:00 horas do dia 10 de maio de 2022, através do
preenchimento do formulário de pré-inscrição no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVFwvVIqKyZvEC9qlp2mQ9kxo9qV2pvfCkG0XJ5f3BETB1Mg/viewf
orm
Número de vagas: 70
Critérios de Seleção
1ª Prioridade - Professores de EF com Grupo/Equipa de Basquetebol;
2º Prioridade - Professores de EF Com Grupo/Equipa de Basquetebol 3x3;
As vagas são preenchidas de acordo com as prioridades e a ordem de inscrição. Só será certificado o candidato
que receber notificação de seleção para participação, por parte da DGE-Desporto Escolar e/ou pelo CFAE
Informações:
Centro de Formação de Associação de Escolas António Sérgio ; e-mail: cfantoniosergio@esddinis.pt

Cronograma
Dias

Sessões

18/05/2022
(4ª feira)

21/05/2022
(sábado)

Síncrona
19:00h – 22:00h

Presencial
9:30h – 12:30h

