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Designação da apresentação: 
- Há Bola na Escola – promoção e desenvolvimento do futebol/futsal no 1º ciclo do ensino básico 
 
Enquadramento da ação:  
Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e 
da gestão da sala de aula em função dos conteúdos programáticos  
 
Objetivos: 

 Proporcionar apoio pedagógico aos professores 
 Aperfeiçoar competências técnicas dos Jogos Lúdicos de Oposição 
 Enriquecer as competências técnicas dos JDC (Jogos Desportivos Coletivos) 
 Transmitir naturalmente a essência do jogo 
 Promover a atividade física na escola, de modo a que, depois do período escolar, mais alunos 

procurem as ofertas desportivas existentes no concelho 
 
Dinamizadores: Mestre Francisco Neto e Mestre Diogo Braz 
 
Data de realização: 
6 de março  alterado para 13 de março (sessão teórica ) – 15h30 às 17h30 
5 de junho   alterado para 19 de Junho  (sessão teórica ) – 14h30 às 16h30 
Duração: 4 horas (2 teóricas e 2 práticas) 
 
Destinatários:  Docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico, Docentes dos grupos 260 e 620, Docentes 
das Atividades de Enriquecimento Curricular e Técnicos de Desporto das Autarquias. 
Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1. Docentes e Técnicos a lecionar no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva; 
2. Docentes e Técnicos a lecionar noutras Escolas Associadas ao EduFor; 
3. Docentes e Técnicos a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor. 

Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição. 
 
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, até dia 27/02/2019.  
 
Local: Escola Secundária de Vila Nova de Paiva 
 

Nota: Para os docentes, esta ação de curta duração poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFo 
As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do artº 3º do despacho nº 5741/2015 de 
29/05, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário.  

Mais informações e inscrições em www.edufor.pt 
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