Torres Novas
2/5 julho 2019

“O Badminton na Escola”
Modalidade de Formação: Curso de Formação – 25h

Grupos de Recrutamento – 260 e 620*

*Para os efeitos previstos no número 1 do artigo 8º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11
de fevereiro) e no artigo 9º do mesmo Regime Jurídico (dimensão científica e pedagógica) a presente ação releva para efeitos de progressão
em carreira de professores dos grupos de recrutamento 260 e 620

Local: Pavilhão Bombeiros – Torres Novas
Formador: José Vila Carvalho
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhorar os conhecimentos dos formandos sobre; metodologia, estratégias e objetivos do Badminton, quer em termos
curriculares, quer em termos das bases do treino relativas ao Desporto Escolar;
Conhecer a história do jogo, em Portugal, no mundo e no Desporto Escolar;
Conhecer a estrutura de aprendizagem do jogo;
Aplicar novas metodologias de aprendizagem do jogo;
Compreender as fases do ensino da técnica específica;
Analisar elementos educativos a considerar no processo ensino aprendizagem;
Conhecer as diversas fases da técnica dos diversos batimentos de badminton;
Conhecer aspetos nucleares da técnica de deslocamentos no campo;
Conhecer e analisar aspetos táticos fundamentais do jogo;
Conhecer as regras e regulamentos do jogo;
Adquirir conhecimentos sobre a manutenção e recuperação do material de jogo;
Promover situações de prática pedagógica de modo a vivenciar-se na prática os conteúdos didáticos adquiridos;
Analisar e debater após observação, questões táticas do jogo.

Critérios de seleção:
Ordem de inscrição
N.º Limite de inscritos: 25
Nota: Os professores devem ser portadores de equipamento próprio para a realização da parte prática da ação.

Cronograma:

Horário

2 julho

Horário

3 julho

Horário

4 julho

Horário

5 julho

9.00/10.00

Receção/Acreditação

9.00/13.00

Sessão de
Formação

9.00/13.00

Sessão de
Formação

9.00/13.00

Sessão de
Formação

13.00/14.00

Almoço

10.00/13.00

Sessão de Abertura

13.00/14.00

Almoço

Acreditação para
Workshops

13.00/14.00

Almoço

13.00/14.15
14.30/19.30

Sessão de
Workshop

15.00/17.00

Sessão de
Formação

20.00

Jantar

13.00/14.00

Almoço

15.00/19.00

Sessão de Formação

15.00/19.00

Sessão de
Formação

