Torres Novas
2/5 julho 2019

“Aspetos Metodológicos na Aprendizagem do Futsal”
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: Escola Prática da Polícia – Torres Novas
Formador: Jorge Braz e José Luís Mendes
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a origem e história da modalidade;
Conhecer e interpretar as leis de jogo do Futsal;
Perceber a estrutura e funcionalidade do jogo de Futsal, como complemento ao ensino do Futebol;
Dominar metodologias de ensino/aprendizagem das ações individuais e coletivas específicas da modalidade;
Conhecer os diferentes níveis de desempenho e consequentes conteúdos;
Aplicar metodologias de ensino adequadas a cada nível de desempenho;
Conhecer e aplicar os vários tipos de jogos de aprendizagem de Futsal e adequá-los ao nível de desempenho dos
alunos;
Dominar e aplicar as principais progressões dos vários conteúdos de aprendizagem;
Conhecer os vários momentos/fases do jogo e consequentes implicações no ensino/treino.

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

9.00/13.00

Sessão de
Formação

9.00/13.00

Sessão de
Formação

13.00/14.00

Almoço
Acreditação para
Workshops

13.00/14.00
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13.00/14.15
14.30/19.30

Sessão de
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15.00/17.00
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20.00
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Sessão de
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