
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Destinatários: Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES) (especifica para professores com
Grupo/Equipa de Escalada e Multiatividades)
Modalidade: Ação de Formação de Curta Duração – 5 horas E-Learning

Nos termos do ponto 1 do Artº 5º do Despacho nº 5741/2015, 2a Série, nº 104, de 29 de maio e da Carta Circular CCPFC-1/2020. 

Formador: Marco Correia

Local: Plataformas Moodle e Zoom
A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e o Centro de
Formação de Associação de Escolas Ordem de Santiago, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de
recrutamento 260 e 620), formação específica na modalidade de Escalada, que contribua para a intervenção junto dos alunos,
elevando o nível de desempenho da prática desportiva no desporto escolar.
Esta formação específica visa criar oportunidade de desenvolvimento de novas práticas nomeadamente no ensino da modalidade
de Escalada que contribua para a intervenção junto dos alunos elevando o nível de desempenho da prática desportiva no
desporto escolar.

Objetivos Específicos
• Contextualização da temática.
• Conceitos e terminologia.
• O processo de gestão de risco.
• Segurança e Risco em Meio natural (Escalada de Bloco e Escalada Desportiva).
• Segurança e Risco em EAE (Escalada de Bloco e Escalada Desportiva).

Pré-Inscrição (Ação especifica para professores com Grupo/Equipa de Escalada e Multiatividades)

De 14 a 19 de abril de 2021, através de inscrição no endereço: www.cfosantiago.edu.pt (se ainda não se encontra registado na 
na base de dados do CFAE, deve primeiro proceder ao seu registo – informações em anexo) 

Limite de Inscrições: 80 (só será certificado o candidato que receber notificação de seleção para participação, por parte 
do CFAE) 

Critérios de Seleção: 
1º - Professores responsáveis por Grupo/Equipa  de Escalada e Multiatividades;
2º - Ordem de inscrição.

Informações: 
CFAE Ordem de Santiago; Tlm:934200480 / 934200486 ; e-mail: cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com

Cronograma

Sessões 22/04/2021 29/04/2021

Síncronas 1ª sessão - 17:00h – 18:30h (1h 30m) 2ª Sessão - 17:00h – 18:30h (1h 30m)

Assíncronas 23  a  29  de abril (2 horas)

“Escalada no Desporto Escolar – Segurança e Gestão de Risco””

http://www.cfosantiago.edu.pt/
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