
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar
“O processo de ensino e aprendizagem da Orientação”

Destinatários:
Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)

Modalidade: Curso de formação – 25 horas _ e-Learning
Formador: Joaquim Jorge Baltazar

Local: Plataformas Moodle e Zoom
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Orientação e o Centro de Formação de Associação de
Escolas Ordem de Santiago, proporciona aos professores dos 2.º/3.º ciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), formação
específica para o ensino da Orientação, 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 Orientação.

Objetivos
• Consciencializar das características e potencialidades da Orientação no âmbito da lecionação da disciplina de Educação Física;
• Aquisição de conhecimentos específicos sobre aspetos técnicos da modalidade a desenvolver na atividade curricular de EF e na

iniciação dos Grupos/Equipa de Orientação, recorrendo à utilização de mapas de iniciação que representam a escola ou espaços
contíguos;

• Criar exercícios/situações/guiões de apoio à implementação da Orientação nas escolas;
• Desenvolver nos professores autonomia para aprofundamento do conhecimento da prática da modalidade.

Inscrições
Do dia 22 a 24 de junho de 2020, através da inscrição no endereço – www.cfosantiago.edu.pt

Critérios de seleção
Ordem de inscrição

Limite de Vagas: 30 (só será certificado o candidato que receber notificação de seleção para participação, por parte  do CFAE)

Informações:
CFAE Ordem de Santiago;  Tlm: 934200480 / 934200486; e-mail: cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com

Cronograma

Sessões Dias / Horários

29/06/20 30/06/20 02/07/20 03/07/20 06/07/20 10/07/20 17/07/20

Síncronas 17:30–19:00 17:30–19:00 17:30–19:00 17:30–19:00 17:30–19:00 17:30–18:30

Assíncronas 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-22:00 19:30-22:00 17:30- 20:00 19:00-22:00

http://www.cfosantiago.edu.pt
http://gmail.com

