ACD
D (Ação
o de currta duração)
Gira Volei – Nível I (Sess
são teórrica e p
prática))
Objetivos
s:
●

f
dos nossos a
alunos;
Contribuirr para a mellhoria do prrocesso de formação

●

Saber defiinir e orienttar pedagog
gicamente uma
u
sessão de animaçã
ão do Gira-V
Volei;

●

Conhecer a estrutura
a e funciona
amento do projecto,
p
su
uas aplicações e potenccialidades.

Dinamizador respon
nsável: Ro
omão Rodrig
gues
Dinamizadores convidados: Carlos
C
Prata
a e Jorge Flo
orêncio
Destinatá
ários:
Docentes dos
d Grupos 110, 260 e 620
Professores com grup
po equipa de
e Voleibol no
n Desporto
o Escolar
Técnicos das escolas e clubes/ce
entros gira-vvolei da região
datos serão ordenad
dos de acordo com as seguinte
es priorida
ades:
Os candid
1. Docentes dos
d grupos 260 e 620 com
c
grupo//equipa de Voleibol
V
no Desporto Escolar
E
2. Docentes dos
d grupo11
10 e docenttes dos grup
pos 260 e 620
6 não con
ntemplados na alínea
anterior
3. Outros técnicos das escolas e clu
ubes/centross gira-volei da região
Dentro de cada priorid
dade os can
ndidatos são
o ordenados por ordem
m de inscrição
Inscrições: Gratuitass e exclusivvamente on--line, em ww
ww.edufor.pt, até dia 5
5/11/2019.
Local: Esccola Secund
dária de Nela
as
Nota: Para os docentess, esta ação de
d curta dura
ação poderá
á ser reconhecida e certificada pelo EduFor.
E
As ações de
e curta duraçção certificad
das relevam, nos termos do n.º 1 do artº
a 3º do de
espacho nº 5741/2015
5
d
de
29/05, para
a os efeitos previstos
p
no Estatuto
E
da Carreira
C
dos Educadores de Infância e dos Professsores dos
Ensinos Bássico e Secund
dário.

Mais informações e inscrições em www
w.edufor.ptt

EDUFOR – Centro de Form
mação de Assocciação de Escola
as dos concelho
os de
Nelas,
N
Manguald
de, Penalva do C
Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva
P
Sede: Escola S
Secundária Dr.ª Felismina Alcân
ntara

Rua Aristide
es Sousa Mendes • 3534-003 Mangu
ualde

Tel. 23261838
86 • Fax 232618
8387
geral@edufor.pt • www.edufo
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