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“A Abordagem do Atletismo na Educação Física”  
(CCPFC/ACC- 88375/16) 

Público-alvo:  

Professores do Grupo 260 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 620 dos Ensinos Básico (3º 
Ciclo) e Secundário  

Duração: 25 horas (1 crédito) 

Objetivos a atingir:  

-Identificação dos elementos fundamentais do movimento humano, que estão na génese das 

técnicas desportivas competitivas;  

-Entender a importância da intervenção pedagógica do professor no processo ensino-

aprendizagem do atletismo e os pontos de observação fundamentais.  

-Desenvolver estruturas de organização e estratégias pedagógicas que se ajustam ao contexto 

distinto da aula de Educação Física, condições materiais e objetivos a alcançar, permitindo 

oportunidades de sucesso à generalidade dos alunos, respeitando a sua heterogeneidade;  

-Desenvolver sequências de ensino em cada especialidade atlética abordada. 

Conteúdos da ação 

Formação Geral: (1 hora)  

01.-Contextualização do ensino do Atletismo na aula de Educação Física. - 1 hora  

-O programa curricular da área/modalidade atletismo  

-O aquecimento como parte fundamental da aprendizagem  

Modulo I - Corridas (7horas)  

02.-Os Fundamentos da Corrida de Velocidade - 1 hora  

03.-A Planificação do Desenvolvimento da Corrida de Velocidade - 1 hora  

04.-Meios de Desenvolvimento da Corrida de Velocidade em contexto escolar - 1 hora  

05.-A sequência de ensino da corrida com barreiras - 2 horas  

06.-A sequência de ensino da corrida por estafetas - 2 horas  

Modulo II – Saltos (8 horas)  

07.-Os Fundamentos dos Saltos - 2 horas  

08.-A sequência de ensino do salto em comprimento - 2 horas  
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09.-A sequência de ensino do salto em altura - 2 horas  

10.-A sequência de ensino do triplo salto - 2 horas  

Modulo III - Lançamentos (6 horas)  

11.-Os Fundamentos dos Lançamentos - 2 horas  

12.-A sequência de ensino do lançamento do peso - 2 horas  

13.-A sequência de ensino de engenhos leves - 2 horas  

14-Componente de avaliação - 3 horas  

-Elaboração de um relatório individual.  

-Elaboração de um plano de aula com os conteúdos curriculares e estratégias de ensino do 

atletismo.  

-Elaboração de uma grelha de observação de um dos conteúdos abordados. 

Metodologias de realização da ação 

A ação decorrerá na modalidade de curso, com 2 formatos de sessão: aulas teóricas e aulas 

teórico-práticas.  

Nas AULAS TEÓRICAS - 1. a 4  

A ação desenvolver-se-á mediante a utilização de várias metodologias de trabalho:  

-Exposição - na transmissão de conteúdos eminentemente teóricos.  

-Projeção de apresentação 'power-point' - como apoio à transmissão dos conteúdos.  

-Discussão orientada - de forma alargada para análise de questões problemáticas de natureza 

didática, pedagógica e outras.  

Nas AULAS PRÁTICAS/TEÓRICAS - 5. a 13.  

Os formandos/professores desenvolverão a atividade através:  

-Experimentação prática das sequências de ensino. 

-Observação direta da execução prática.  

AVALIAÇÃO – 14  

Avaliação através da produção de documentação proposta pelos responsáveis da formação. 
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Regime de avaliação dos formandos 

A avaliação pedagógica decorre de acordo com:  

1.Avaliação contínua: tendo como referências a prática dos formandos na realização dos 

parâmetros seguidamente mencionados: assiduidade, realização prática das atividades propostas 

e elaboração por parte do formando de relatório de avaliação com apreciação global da ação, 

assim como do plano de aula e grelha de observação.  

2. Na avaliação quantitativa desta ação de formação será atribuída a classificação quantitativa na 

escala de 1 a 10, do plano de aula e grelha de observação, aplicando o referencial da escala de 

avaliação previsto na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – setembro de 2007, utilizando os parâmetros 

de avaliação estabelecidos pela DGE e respeitando todos os dispositivos legais da avaliação 

contínua. 

Forma de avaliação da ação 

- Questionário sobre o desenvolvimento da ação, a preencher pelos formandos e formadores. 

- Relatório final sobre o desempenho e objetivos atingidos, pelo formador. 

-Avaliação final a realizar pela Comissão Pedagógica do Centro de Formação 

Critérios de seleção: 

1. Professores de Educação Física com grupo/equipa de Atletismo de AE’s associados ao 

CENFORMAZ 

2. Professores de Educação Física com grupo/equipa de Atletismo da DSR do Centro; 

3. Professores de Educação Física com grupo/equipa de Atletismo; 

4. Professores de Educação Física; 

5. Ordem de inscrição. 

Calendarização sessões presenciais: 

- 23 de novembro de 2016, quarta-feira, 18.00 – 22.00 (4 h) 

- 25 de novembro de 2016, sexta-feira, 18.00 – 22.00 (4 h)) 

- 26 de novembro de 2016, sábado, 09.00 – 13.30 (4,5 h) 

- 30 de novembro de 2016, quarta-feira, 18.00 – 22.00 (4 h) 
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- 2 de dezembro de 2016, sexta-feira, 18.00 – 22.00 (4 h) 

- 3 de dezembro de 2016, sábado, 09.00 – 13.30 (4,5 h) 

 

Local:  

Estádio Municipal de Pombal - Pombal 

 

Notas Importantes:  

-A ação de formação não tem custos de inscrição para os formandos, no entanto é obrigatória a 

inscrição; 

-Só serão consideradas válidas as inscrições efetuadas por correio eletrónico, dentro do calendário 

estabelecido. 

 

Calendário de pré-inscrição: até 16 de novembro de 2016  

Endereço eletrónico para envio de pré-inscrições:  

diretor.cenformaz@gmail.com 

 

 

Ansião, outubro de 2016 

José Forte Afonso 

Diretor do CENFORMAZ 
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