
	  

	  Formação	  Con+nua	  de	  Professores	  no	  Desporto	  Escolar	  
 
 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 E-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. 

Formadores: Félix Romero  
Formadores convidados: Carlos Dias e Percy Oncken 
Local: Plataforma Zoom e Moodle 
 

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas Ordem de Santiago, 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 no contexto 
escolar. 

•  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. 

•  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 que estejam de acordo com os meios de treino e com o modelo jogo adotado. 
 

Inscrições 
De 9 a 12 de junho de 2020, através da inscrição no endereço – www.cfosantiago.edu.pt 
 

Limite de inscrições: 70 (só será certificado o candidato que receber notificação de seleção para participação, por parte  do CFAE)   
 

Critérios de seleção   
 

 - Ordem de Inscrição. 
 

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

 

Cronograma 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dias	   Sessões	  Síncronas	  

22	  de	  Junho	  2020	   1ª	  Sessão	  -‐	  17:30h	  /	  19:30h	  
Estrutura	  funcional	  do	  jogo	  de	  Voleibol	  

25	  de	  junho	  2020	   2ª	  Sessão	  -‐	  17:30h	  /	  19:30h	  
Formação	  da	  táJca	  individual	  e	  coleJva	  

26	  de	  junho	  2020	   3ª	  Sessão	  -‐	  17:30h	  /	  19:30	  
A	  organização	  base	  do	  Jogo	  

  
 ACD - “Ensinar	  a	  jogar	  Voleibol	  em	  ambiente	  escolar” 


