Formação
ç Contínua de Professores
f
no Desporto
p
Escolar
“Formação de Formadores de Juízes Árbitros Escolares no Futsal”
Destinatários:
Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES)
Modalidade: Ação de Formação de Curta Duração– 5 horas presenciais, nos termos do Despacho n.º 5741/2015, de
28 de maio.
Formadores: Ana Raquel Morais Pinto Brochado, João Manuel Simões Rocha, João Francisco Ferreira e Nuno Miguel
Costa Bogalho
Local: Auditório do Edifício Multiusos de Nelas e Pavilhão Municipal de Nelas
A DGE ‐ Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e o Centro de Formação de
Associação de Escolas EduFor, proporciona aos professores dos 2º/3ºciclos e secundário (grupos de recrutamento 260 e
620), formação específica para o ensino da arbitragem e ajuizamento do Futsal.
Esta formação específica visa criar uma bolsa de formadores/professores,
formadores/professores na área da arbitragem e ajuizamento do Futsal,
Futsal no
âmbito do projeto Desporto Escolar, que permita implementar um plano nacional de formação, de alunos juízes árbitros
escolares, uniformizando as temáticas a abordar e o seu nível de aprofundamento.

Objetivos
Criar uma bolsa de formadores/professores na área da arbitragem do futsal, no âmbito do desporto escolar uniformizando as
temáticas a abordar e o seu nível de aprofundamento.
Promover o conhecimento da carreira de árbitro de futsal e a oportunidade de adquirir competências na área da arbitragem
do futebol e as perspetivas de iniciar uma carreira em estreita ligação com as associações distritais de futebol.

Conteúdos
1. História da organização e das competições;
2. Desenvolvimento da carreira de árbitro;
3. Introdução às leis do jogo;
4. Técnicas de arbitragem.

Inscrições:
Até 21 de outubro de 2019,
2019 através do preenchimento da ficha de inscrição em www.edufor.pt
www edufor pt

Limite de Inscrições: 25

Critérios de Admissibilidade
‐
‐
‐

Professores de apoio das CLDE na modalidade de futsal no Desporto Escolar
Professores responsáveis por grupos/equipa de futsal do Desporto Escolar
Professores não contemplados na alíneas anteriores

Informações:
Centro de Formação Edufor; Telefone – 232618386; e‐mail: geral@edufor.pt

Cronograma
Dia

23/10/2019

Horas

10:00h – 12:00h / 14:00h – 16:00h

