
 

 Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar 

 

 Destinatários:  

Professores dos Grupos 110 (1º CEB), 260 (2.º CEB) e 620 (3.º CEB e ES) 

Curso de Formação – 25 horas 

N.º Registo da Acreditação – CCPFC/ACC – 79398/14 

Formador: João Manuel da Silva Oliveira 

Local: Pavilhão Municipal de Seia Padre Martinho (São Romão) 

Objetivos da Formação 
 

A DGE - Divisão do Desporto Escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, proporciona  aos professores 
dos 1º, 2º e 3ºciclos do ensino básico e do ensino secundário (grupos de recrutamento 110, 260 e 620), formação específica 
para o ensino do Ténis de Mesa, que permita promover o sucesso da intervenção junto dos alunos, elevando o nível de 
desempenho da prática desportiva no desporto escolar. 
 

Objetivos  Específicos  
 

  Aumentar o tempo e a qualidade da prática na Escola; 
  Dotar de um maior número de competências os professores responsáveis pelos Grupos-Equipa; 
  Proporcionar aos Professores o enquadramento no Plano Nacional de Formação de Treinadores - Grau I, com a realização de 

formações em dois  momentos complementares; 
  Melhorar o nível técnico dos alunos inseridos nos vários Grupos-Equipa, fomentando a relação Escola-Clube, no âmbito do 

Programa "O Ténis de Mesa vai à Escola“; 
 

Prazo de entrega da candidatura 
Até 27 de março através do preenchimento e envio para cfae.guarda1@gmail.com da Ficha de Inscrição disponibilizada pelo 
Centro de Formação de Associação de Escolas Guarda-1. 
 

Critérios de seleção 
 

1. Professores  com grupo/equipa de Ténis de Mesa do desporto escolar da área da DSR Centro (Ensino Público Oficial); 
2. Outros professores  com grupo/equipa de Ténis de Mesa do desporto escolar; 
3. Professores de Educação Física (Grupos 260 e 620); 
4. Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (Grupo 110). 

Dentro de cada critério, os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1ª Professores a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas associados do CFAE GUARDA-1 
2ª Tipo de vínculo (docente do quadro ou docente contratado); 
3ª Maior proximidade de mudança de escalão (aplicável apenas aos docentes do quadro); 
 
 

Informações 
Centro de Formação de Associação de Escolas Guarda 1 ♦ Telf. 238 496 126 ♦e-mail: cfae.guarda1@gmail.com 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

Dias 17 abril 18 abril 2 maio 

Horas 18.00 – 23.00 
9.00 – 13.30 

14.30 – 20.00 
9.00 – 13.30 

14.30 – 20.00 

  

INICIAÇÃO AO TÉNIS DE MESA  
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