
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: Ação de Curta Duração – 5 horas - E-Learning
Formador: Adriano Tavares e Herlander Silva
Local: Plataformas Zoom, Moodle
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação da Rede de Cooperação e Aprendizagem
proporciona aos professores dos grupos de recrutamento 260 e 620, formação específica em ajuizamento e
arbitragem no Andebol.

Objetivos
• Promover uma formação de professores/formadores de Nível 1 (fase Escola), que uniformize os conhecimentos das

temáticas e o nível de aprofundamento da sua abordagem e transmissão para os alunos.
• Promover a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências, na utilização das ferramentas de

apoio que estão à disposição dos professores responsáveis de Grupo/Equipa.
• Promover o conhecimento do Plano Nacional de Formação de Juízes-Árbitros Escolares, e criar processos de

informação entre os diferentes intervenientes.

Inscrição
A partir das 09:00h do dia 23 de novembro às 18:00h do dia 25 de novembro de 2021, devendo se ainda não o fez,
registar-se como docente em http://cf.ccems.pt . As inscrições e mais informações sobre as ações estão disponíveis
nos respetivos links.
Ø Turma 1 – Professores que lecionam preferencialmente nas Direções Regionais do Norte e Centro http://cf.ccems.pt/acao/381

Ø Turma 2 - Professores que lecionam preferencialmente nas Direções Regionais de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve
http://cf.ccems.pt/acao/382

Número de vagas: 90 formando por turma
As vagas são preenchidas de acordo com a prioridade 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.

Critérios de Seleção     
Prioridade 1. Professores responsáveis por Grupo/Equipa de Andebol.
Prioridade 2. Professores da Coordenação Local do Desporto Escolar/Apoio à modalidade de Andebol. 
Prioridade 3. Professores de Educação Física.

Informações: CFAE Rede de Cooperação e Aprendizagem (CFRCA) Telf._ 244 766 244 E-mail: cfrca@ccems.pt

Cronograma

Turmas Data Sessões

Turma 1 30/11/2021
(terça-feira)

Síncrona – 19:00h / 22:00h (3h)
Assíncrona – De dia 30 a 3 dezembro em trabalho autónomo (2h)

Turma 2 02/12/2021
(quinta-feira)

Síncrona – 19:00h / 22:00h (3h)
Assíncrona – De dia 2 a 6 dezembro em trabalho autónomo (2h)

“Formação em Ajuizamento e Arbitragem no Andebol”
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