
Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar

Destinatários: Professores dos 2º, 3ºciclos e do secundário
Modalidade de formação: ACD 6 horas / E-Learning
Formadores: Pedro Menezes, Ana Isabel Lopes, Bruno Figueiredo, Vítor Cardoso

Local: Plataforma Teams

A Direção de Serviços da Região Norte, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, em parceria com o CFAE Sousa
Nascente proporciona aos professores dos 2º, 3ºciclos e do secundário, formação específica para o ensino do Xadrez, 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 integral e holístico e a sua
prestação na área/modalidade de Xadrez.

Objetivos Específicos

• Promover a aquisição de competências no domínio do Xadrez e na potencialização dos seus contributos para o desenvolvimento das
aprendizagens essenciais elencadas no PASEO.

• Dotar os docentes das competências necessárias para a organização de um torneio de Xadrez Escolar, recorrendo a softwares de gestão
e organização de atividades competitivas.

• Potenciar competências digitais no âmbito da organização de competições da modalidade de Xadrez em contextos educativos.
• Promover o contacto e a exploração de diferentes metodologias de ensino do Xadrez no contexto educativo dos diferentes ciclos de

ensino.
• Fomentar o trabalho colaborativo dos docentes no âmbito da organização de atividades competitivas no contexto do Xadrez Escolar.

Inscrições: 

Até 4 de março, através de https://forms.gle/8x4UCM9BrmxkHHX26

Critérios de Seleção:
1º Professores responsáveis de grupo/equipa de xadrez do DE da DSRN; 
2º Professores responsáveis de grupo/equipa do Desporto Escolar; 
3º Professores de Educação Física;
4º Professores em geral. 

Informações:

Centro de Formação CFAE Sousa Nascente

Telf. _ 255 820 953

e-mail: geral@cfaesn.org

Cronograma:

Dias 7 de março 14 de março

Horas 18:30 – 21:30 18:30 – 21:30

“A Vertente Competitiva do Xadrez no Desporto Escolar e os 

seus Contributos para a Promoção das Aprendizagens”

https://forms.gle/8x4UCM9BrmxkHHX26
mailto:%20geral@cfaesn.org

