
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Destinatários:
Professores do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário (todos os grupos de recrutamento)

Modalidade de Formação: Curso de Formação - 25h – E-Learning

Formador: Paulo Costa

Local: Plataforma Moodle e Zoom.

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Xadrez e o Centro de Formação de Associação
de Escolas António Sérgio, proporciona formação específica para o ensino do Xadrez, 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 na área/modalidade do Xadrez.

Objetivos

§ Desenvolver nos docentes conhecimentos e competências aprofundados nesta área;
§ Criação de Clubes de Xadrez nos Agrupamentos de Escolas/Escolas (Desporto Escolar);
§ Participação mais ativa do Xadrez nas provas escolares.

Inscrições
Das 9:00h do dia 24 de maio às 18:00h do dia 29 de maio de 2022, através do preenchimento da ficha de inscrição disponível no
linK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7ZnO1v60dEryy-e2gLGRyoCl5wBpRODHnu4aP09ddjsbzFQ/viewform

Critérios de seleção
1.ª prioridade - Docentes do Desporto Escolar com Grupo/Equipa de Xadrez;
2.ª prioridade - - Docentes do Desporto Escolar (independentemente da modalidade);
3.ª prioridade - Docentes de Educação Física;
4.ª prioridade - Docentes do 1ºciclo, 2ºciclo, 3ºciclo e Secundário.

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 CFEAS

Nº limite de inscrições : 30

Informações
Centro de Formação da Associação de Escolas António Sérgio - E-mail: cfantoniosergio@esddinis.pt

Cronograma

Dias 2 junho 2022 6, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28 
junho 2022 30 junho 2022

Horas 19:00/21:00 20:30/22:30 19:00/21:00

“Ensino do Xadrez na escola: Como abordar a modalidade em 
ambiente escolar”
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