Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar
INICIAÇÃO AO TÉNIS DE MESA – Nível I
Destinatários: Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)
Modalidade: Curso de Formação – 25 horas presenciais
Formador: João Oliveira
Local: Escola Secundária de Benavente - Benavente
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e o Centro de
Formação da Associação de Escolas Educatis, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de
recrutamento 260 e 620), formação específica para o ensino do Ténis de Mesa, 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 Ténis de Mesa.
Objetivos Específicos
§ Aumentar o tempo e a qualidade da prática na Escola;

§ Dotar de um maior número de competências os professores responsáveis pelos Grupos-Equipa;
§ Melhorar o nível técnico dos alunos inseridos nos vários Grupos-Equipa, fomentando a relação Escola-Clube, no âmbito do
Programa "O Ténis de Mesa vai à Escola“;
§ Proporcionar aos alunos a possibilidade de representarem a sua escola ou, eventualmente, um clube limítrofe no
quadro competitivo federado.

Inscrições
Através do preenchimento do formulário de pré-inscrição no link www.centroeducatis.net (Nota: neste link deverá fazer o
seu registo através da área reservada do site e, após este registo, proceder à inscrição na ação)

Limite de inscrições: 30
Critérios de Seleção

1.º Professores com Grupo-Equipa de Ténis de Mesa.
2.º Professores de Educação Física.
3.º Ordem de inscrição.

(só será certificado o candidato que receber notificação de seleção para participação, por parte do CFAE)
Informações

Centro de Formação da Associação de Escolas Educatis- Tel: 263 589 957; E-mail: educatis@centroeducatis.net

Cronograma
Dias
Horas

04/07/2022

07/07/2022

08/07/2022

(2ª feira)

(5ª feira)

(6ª feira)

09:00h – 13:00h
14:30h – 19:00h

09:00h – 13:00h
14:30h – 19:00h

09:00h – 13:00h
14:30h – 18:30h

