Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

“Ensino do Xadrez na Escola: Como abordar a
modalidade em ambiente escolar”
Destinatários:
Professores do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário
Para os efeitos previstos no artigo 5º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, a ação releva para efeitos de progressão em carreira de
professores dos 1º, 2º e 3 Ensino Básico e do Ensino Secundário.
Para efeitos da aplicação do nº3 do artigo 14º do Regime Jurídico da formação continua de Professores, a presente ação não releva para a progressão em
carreira.

Modalidade de Formação : Curso de Formação – 25 horas

Formadores: António José Vieira Bravo e Paulo Costa
Local: Escola-sede do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal
Objetivos da Formação
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Xadrez e o CFAE Bragança Norte
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 e a sua relação entre o desenvolvimento das capacidades motoras da
aptidão física com as aquisições/prestação na área/modalidade do Xadrez.

Objetivos Específicos
 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
Até 22 de fevereiro de 2018, através do preenchimento do formulário disponibilizado no Website Centro de Formação
de Associação de Escolas de Bragança Norte - www.cfaebn.pt
Critérios de seleção *
1.º - Docentes do Desporto Escolar (Grupo/Equipa de Xadrez);
2.º - Docentes do Desporto Escolar (independentemente da modalidade);
3.º - Docentes de Educação Física ;
4.º - Docentes do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário.
* Em igualdade de circunstâncias terão prioridade aos professores de uma entidade associada - CFAE Bragança Norte.
Informações
Centro de Formação de Associação de Escolas Bragança Norte_Telf. 273 332 395_ e-mail: cfaebn@sapo.pt
Cronograma
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01/3/2018

02/3/2018

03/3/2018
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09/3/2018

15/3/2018

Horas
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18:30/20:30

10:00/12:3014:
00/19:00

18:00/21:00

18:30/21:00

18:30/22:00

