
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Des$natários:
Professores dos Grupos de recrutamento 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: Curso de formação – 25 horas – Presencial

Formador: Agos%nho Silva
Local: Escola Secundária de Forte da Casa

A DGE-Divisão do Desporto Escolar em parceria com a DGAE-Direção-Geral da Administração Escolar, o IMT-InsItuto de
Mobilidade e Transportes e o Centro de Formação de Associação de Escolas Infante D. Pedro proporciona aos professores dos
grupos de recrutamento 260 e 620, formação para divulgação e capacitação dos professores no âmbito do projeto Desporto
Escolar Sobre Rodas.

Obje$vos Específicos
Dotar os professores de competências que facilitem a implementação do projeto «DE Sobre Rodas» nas suas escolas.
Assente em 3 grandes pilares (aprendizagem do padrão motor “Saber Andar de Bicicleta”, educação rodoviária e educação para
a cidadania), arIculado com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, pretende-se:

a) Sensibilizar os parIcipantes para a problemáIca da sustentabilidade ambiental, sedentarismo e obesidade infanIl;
b) Alinhar o Projeto de Escola com a Estratégia Nacional da Mobilidade AIva Ciclável e com o Programa Estratégico do

Desporto Escolar 21-25;
c) Implementar os eixos de atuação e as dinâmicas velocipédicas, no âmbito escolar;
d) Planear e implementar o projeto «DE Sobre Rodas», alinhado com o modelo pedagógico definido.

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

Das 9:00h do dia 6 de março às 17:00h do dia 10 de março de 2023, através de inscrição no endereço:
heps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed9MNCBuFlj6euPwy8bTSRYe6CdgVDgIafIvEI-unIEt-kog/viewform?usp=sf_link
(se ainda não se encontra registado na base de dados do CFAE, deve primeiro proceder ao seu registo)

Limite de Inscrições: 30
Critérios de Seleção 
As vagas são preenchidas de acordo com a prioridade e a ordem de inscrição. Só será cerIficado o candidato que receber
noIficação de seleção para parIcipação, por parte da DGE-Desporto Escolar e/ou pelo CFAE.

Prioridade 1. Professores  de Educação Física dos AE/ENA com «DE sobre rodas» da DSR LVT. (5 vagas reservadas para professores 
da Estrutura do   Desporto Escolar)

Prioridade 2. Professores Educação Física  dos AE/ENA da DSR LVT. 

Informações: CFAE Infante D. Pedro; Tlm:219 587 535; e-mail: cfidp.vfx@gmail.com e cfidp.secretariado@gmail.com
Todos os formandos selecionados deverão assegurar algum material técnico, a enviar posteriormente.

Cronograma

“Desporto Escolar Sobre Rodas – Implementação e Desenvolvimento do Projeto”

Sessões Presenciais

17/03/2023 18/03/2023 31/03/2023 01/04/2023

18:00h – 22:30h 09:00h – 13:00h 
14:00h – 18:00h 18:00h – 22:30h 09:00h – 13:00h 

14:00h – 18:00h
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