
 

 Formação Contínua de Professores no Desporto Escolar 

 

 Destinatários: 

Professores do Grupo 260 (2.º CEB) e do Grupo 620 (3.º CEB e ES) 

Curso de Formação – 25 horas 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-81372/15 

Acreditado pelo CFAE Braga/Sul 
 
Formador:  Jorge Alves 

Local:  EB 2/3 de Nogueira (Braga) 

Objetivos da Formação 
 

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

 Esta formação específica visa consciencializar os professores sobre a importância do projeto do Desporto Escolar no 
desenvolvimento pessoal e desportivo dos jovens e a sua relação entre o desenvolvimento das capacidades motoras da 
aptidão física com as aquisições/prestação na área/modalidade de Corfebol. 
 
Objetivos  Específicos  
 

  Desenvolver nos docentes, conhecimentos e competências aprofundados nesta área. 
  Criação de clubes de Corfebol nos Agrupamentos de Escolas/Escolas (Desporto Escolar). 

 

Prazo de entrega da candidatura 

Até 18 de fevereiro através do preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no Website do Centro de Formação 

Braga Sul – http://cfae-braga-sul.dmaria.pt que deverá  ser descarregada, preenchida e enviada para o seguinte email: 

cfbs@eb23andresoares.com 
 

Critérios de seleção 
1º Professores com Grupo-Equipa da modalidade. 
2º Professores de escola com a modalidade. 
3º Professores com Desporto Escolar e pertencentes à DSR-Direção de Serviços Regional organizadora. 
4º Professores com Desporto Escolar de âmbito Nacional. 
5º Professores de Educação Física. 
 

Informações 

Centro de Formação Braga Sul_ Telf. 253611277_  e-mail: cfbragasul@gmail.com 
 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

Dias 6 março 7 março 8 maio 9 maio 

Horas 19:00  - 22:00  
9:00  - 13:00 

15:00  - 20:00 

 
19:00  - 23:00 

 

9:00  - 13:00 
15:00  - 20:00 

  
ENSINO DO CORFEBOL NA ESCOLA – COMO ABORDAR A MODALIDADE  
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