
Formação Contínua de Professores  no Desporto Escolar

Destinatários

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

Modalidade de formação: Curso de Formação – 25 horas

Formador:  José Vila de Carvalho

Locais: Escola Secundária Alves Martins – Viseu

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas de Viseu (Visprof),
proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e 620), formação específica para o
ensino do Badminton, que permita promover o sucesso da intervenção junto dos alunos, elevando o nível de desempenho
da prática desportiva no desporto escolar.
Esta formação específica visa consciencializar os professores sobre a 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 badminton.

Objetivos Específicos

•Melhorar os conhecimentos dos formandos sobre; metodologia, estratégias e objetivos do Badminton, quer em termos curriculares, 
quer em termos das bases do treino relativas ao Desporto Escolar;
•Conhecer a história do jogo, em Portugal, no mundo e no Desporto Escolar;
•Conhecer a estrutura de aprendizagem do jogo;
•Aplicar novas metodologias de aprendizagem do jogo;
•Compreender as fases do ensino da técnica específica;
•Analisar elementos educativos a considerar no processo ensino aprendizagem;
•Conhecer as diversas fases da técnica dos diversos batimentos de badminton;
•Conhecer aspetos nucleares da técnica de deslocamentos no campo;
•Conhecer e analisar aspetos táticos fundamentais do jogo;
•Conhecer as regras e regulamentos do jogo;
•Adquirir conhecimentos sobre a manutenção e recuperação do material de jogo;
•Promover situações de prática pedagógica de modo a vivenciar-se na prática os conteúdos didáticos adquiridos;
•Analisar e debater após observação, questões táticas do jogo.

Inscrições

A partir das 0:00 horas do 21 de fevereiro até às 24:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2020, através do 

preenchimento do formulário de pré-inscrição no link: https://forms.gle/bWx49yQBw8qQTrva8

Critérios de seleção

1. Professores com grupo/equipa de Badminton na CLDE de Viseu

2. Ordem de inscrição

Limite de Vagas: 30 

Informações: Centro de Formação Visprof - Telf. 232 416 409 - e-mail: visprofviseu@gmail.com

Cronograma
Dias 13 março  2020

(6ª feira)
14 março 2020

(sábado)
20 março 2020

(6ª feira)
21 março 2020

(sábado)

Horas 18h00-22h30
9h00-13h00

14h00–18h00 
18h00-22h30

9h00-13h00
14h00–18h00 

Badminton na Escola

https://forms.gle/bWx49yQBw8qQTrva8
mailto:visprofviseu@gmail.com

