
  

Destinatários: Professores dos Grupos 260 (2º CEB) e do Grupo 620 (3º CEB e ES) – todas as ações.  
 

Local:  Setúbal 
 

Objetivos da Formação 
A Direção-Geral da Educação/Desporto Escolar, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/DSR Lisboa e Vale do Tejo, em parceria com 
as Federações Desportivas e o Centro de Formação de Associação de Escolas Ordem de Santiago proporcionam aos professores de Educação 
Física, formação para o ensino de diversas modalidades, que permita promover o sucesso da intervenção junto dos alunos, elevando o nível 
de desempenho da prática desportiva no Desporto Escolar. 
 

 

 Andebol 
 Atividades Rítmicas Expressivas 
 Atletismo 
 Badminton 
 Basquetebol 
 BTT 
 Canoagem  
 Desporto Adaptado 
 Ultimate Frisbee e Desportos de Disco  
 Futsal 
 Ginástica 
 Orientação 
 Padel 
 Patinagem 
 Ténis de Mesa 
 Vela 
 Voleibol 

         
 

           
 

   
 

       

[ Faça Click ou Shift+Click em cada um dos Cursos para ter acesso à informação específica de cada um ] 
 
Inscrições 

Através do preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada em https://www.cfosantiago.edu.pt/snf/  
das 09:00 do dia 02 de junho às 18:00 do dia 06 de junho de 2022. 

Informações 
 Centro de Formação de Associação de Escolas Ordem de Santiago;  

e-mail: cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com; Tlm: 934200480 / 934200486  
 Os professores podem inscrever-se em dois Cursos de Formação, por ordem de preferência.  
 A inscrição inclui os almoços nos dias 12, 13 e 14 de julho e o jantar convívio no dia 14 de julho. 
 O Centro de Formação Ordem de Santiago, contactará os professores admitidos até ao dia 14 de junho, devendo  

estes proceder à confirmação da sua inscrição.  
 Os restantes professores ficam em lista de espera e só serão contactados em caso de desistência dos professores admitidos. 
 Os professores admitidos deverão solicitar a autorização de participação ao Director da Escola onde exercem funções. 

 

https://drive.google.com/file/d/135vA6k1rd-oNLTex4I4onE3Q3cLGgK6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135vA6k1rd-oNLTex4I4onE3Q3cLGgK6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXXcdBDh7o2c9AuHHS40Cl5f-CIKquW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcbNLl_0Bwh2oDhB55zdhYX8fV3aiuPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcbNLl_0Bwh2oDhB55zdhYX8fV3aiuPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGWd7ZbQZeb6RBklkUu6bluOaKJ1kjeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGWd7ZbQZeb6RBklkUu6bluOaKJ1kjeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3hjIwWpoGwOfh5MKWHQ_FG1poJNvdxY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJpCejIzc2N41WH28u65I-5SddlPB7Fh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jH1-PSm531N8LPOX8yV9Kh-97_muJS2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9e3Ob_GGFoZt9s_wXUA_NjLpK_NmIbz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2b1Mx6yZMYvJRY7kNno8fgrlypyMC3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsXl5NdT1VHCHdqAf5O7XZcENV8sb6J1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knqbVJ2mBLjKtrkY4RKmN9lIWjVhhlDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAAXtUAqVLnOK9-_LyuMXosKMXOyskEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10PD9gZDS3sR2sopNmfejskNmY8XpGoFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xm71nYpy6bcFVb8enw4qG6hZVroCJ3qc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pxpBpUp7QbBovh9I2B3XDWMEQSSoIdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VfnsnX2Cc2OoUGhbg__rWhMCfsRmd97s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPZGsOvtckrTleVTQePGNfP_AsfPCrBc/view?usp=sharing
https://www.cfosantiago.edu.pt/snf/
mailto:cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com

