
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Destinatários: Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES) que já realizaram a ação de Ténis de 
Mesa Nível I

Modalidade: Curso de Formação – 25 horas presenciais
Formador:  Mário Pedro Couto
Local: Escola Secundária das Caldas das Taipas

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e o Centro de Formação da
Associação de Escolas Francisco de Holanda, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de
recrutamento 260 e 620), formação específica para o ensino do Ténis de Mesa, que contribua para a intervenção junto dos
alunos, elevando o nível de desempenho da prática desportiva no desporto escolar.

Esta formação específica visa consciencializar os professores da 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 Ténis de Mesa.

Objetivos  Específicos 
§ Consciencializar das características e potencialidades da modalidade; 
§ Consciencializar dos principais requisitos técnicos e motores de base para a aprendizagem técnica da modalidade; 
§ Desenvolver estratégias e metodologias de implementação da atividade nas aulas de Educação Física; 
§ Criar exercícios/situações/guiões de apoio à implementação do Ténis de Mesa nas escolas (Clubes escolares ou aulas de 

Educação Física); 
§ Desenvolver nos professores autonomia para o aprofundamento do conhecimento e prática da modalidade. 
§ Qualificar em Grau I no Curso de Treinadores de Ténis de Mesa, reconhecido pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e 

da Juventude.

Pré-Inscrição
A partir das 9:30 horas do dia 15 de junho até às 17:30 horas do dia 21 de junho de 2022, através do link
https://www.cffh.pt/index.php?pagina=ver_accao&accao=tenis-de-mesa-ii

Condição de inscrição: Ter realizado a ação de Ténis de Mesa Nível I
Número de vagas: 25 
Critérios de Seleção  

1.ª prioridade- Professores de Educação Física com Grupo-Equipa de Ténis de Mesa que já realizaram a ação de Ténis    
de Mesa Nível I

2.ª Prioridade - Professores de Educação Física que já realizaram a ação de Ténis de Mesa Nível I
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 Centro de Formação Francisco de Holanda

Informações
Centro de Formação da Associação de Escolas Francisco de Holanda - E-mail: cfaecffh@gmail.com

Cronograma
Dias 28/06/2022 (3ª feira) 29/06/2022 (4ª feira) 01/07/2022 (6º Feira)

Horas 09:00h – 13:00h
14:30h – 19:00h

09:00h – 13:00h
14:30h – 19:00h

09:00h – 13:00h
14:30h – 18:30h

Ação de Formação de Ténis de Mesa – Nível II
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