
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Des$natários:
Professores dos Grupos de recrutamento 110 (1º CEB), 260 (2.º CEB) e 620 (3.º CEB e ES) _ Exclusiva para
professores da Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo

Modalidade: Ação de Curta Duração – 6 horas - E_Learning
Formador: Agos&nho Silva
Formador convidado: Luís Saldanha
Local: Plataformas Zoom e Moodle

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas Ordem de San:ago
proporciona aos professores dos grupos de recrutamento 110, 260 e 620, formação para divulgação e capacitação dos
professores no âmbito do projeto Desporto Escolar Sobre Rodas.

ObjeBvos Específicos
• Potenciar o alinhamento técnico-pedagógico e das metodologias de trabalho, no âmbito do projeto «Desporto Escolar 

sobre rodas»;
• Promover a u:lização responsável da bicicleta no quo:diano, promovendo a segurança e a cidadania rodoviária;
• Promover es:los de vida saudável, a educação inclusiva e a é:ca na prá:ca despor:va;
• Disseminar boas prá:cas;
• Potenciar o envolvimento da comunidade escolar e local;
• Aumentar a literacia velocipédica.

Pré-Inscrição (Ação exclusiva para os professores da Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo)

Das 9:00h do dia 12 de novembro às 18:00h do dia 17 de novembro de 2021, através de inscrição no endereço:
www.cfosan:ago.edu.pt (se ainda não se encontra registado na base de dados do CFAE, deve primeiro proceder ao seu
registo – informações em anexo)

Limite de Inscrições: 90 (só será cer(ficado o candidato que receber no(ficação de seleção para par(cipação, por parte do CFAE) 

Critérios de Seleção 
1. Professores EF (110, 260 e 620) dos AE/ENA com «DE sobre rodas» da DSR LVT.
2. Professores EF (260, 620) dos AE/ENA da DSR LVT. 
3. Ordem de inscrição. 

Informações: CFAE Ordem de San0ago; Tlm:934200480 / 934200486; e-mail: cfaeordemdesan0ago.geral@gmail.com

Cronograma

“Desporto Escolar Sobre Rodas – Pedala da Escola para a Vida”

Sessões 23/11/2021 25/11/2021

Síncronas 1ª sessão - 18:30h – 20:30h (2h) 2ª Sessão - 18:30h – 20:30h (2h)

Assíncronas De 23 de novembro a 7 de dezembro (2 horas)

http://www.cfosantiago.edu.pt/
mailto:cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com

