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Modalidade / Horas 
Curso, 50 horas 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 260 e 620 
 
Formador(es) 
Mário Paiva e Sara Fernandes 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 22, 23, 25, 26, 29, 30   Julho - 1, 2, 3, 
6, 7, 8 das 9.00-13.00h e 9 das 9.00-11.00h. Prazo-
limite de inscrição - 29 de Maio. Local - ES da Boa 
Nova, Leça da Palmeira, Sala a indicar. 
Turma B: Junho - 22, 23, 25, 26, 29, 30   Julho - 1, 2, 3, 
6, 7, 8 das 16.00-20.00h e 9 das 16.00-18.00h. Prazo-
limite de inscrição - 29 de Maio. Local - ES da Boa 
Nova, Leça da Palmeira, Sala a indicar. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A necessidade de entender o Atletismo como uma 
modalidade que reúne um conjunto aparentemente 
complexo de situações motoras e que necessitam de 
ser apresentadas de uma forma jogada, com grande 
conteúdo lúdico, numa perspectiva abrangente e 
multidisciplinar. Esta abordagem integra as várias 
disciplinas do Atletismo e proporciona a transferência 
entre si de elementos técnicos comuns. 
Considera-se que este tipo de abordagem irá simplificar 
o ensino do Atletismo nas escolas. 
Esta acção irá possibilitar que os seus participantes 
possam colmatar possíveis lacunas de formação e/ou 
actualizar as suas estratégias de abordagem das várias 
disciplinas do Atletismo. 
 
Objectivos a atingir 
- Actualizar conhecimentos sobre cada uma das 
disciplinas abordadas. 
- Desenvolver e rentabilizar estratégias de intervenção 
pedagógica ajustadas a diferentes níveis de dificuldade. 
- Adquirir novas formas de abordar o Atletismo numa 
perspectiva abrangente. 
 
Conteúdos da acção 
1. Corridas.  
1.1 Corridas de velocidade. 
1.2 Corridas com barreiras. 
1.3 Corridas de estafetas. 
1.4 Corridas de longa duração. 
2. Saltos. 
2.1 Salto em comprimento. 
2.2 Triplo salto. 
2.3 Salto em altura. 
3. Lançamentos. 
3.1 Multi-lançamentos. 
3.2 Lançamento do peso. 
 

Metodologias 
Análise inicial dos saberes, vivências e experiências 
anteriores na abordagem das várias disciplinas desta 
modalidade, bem como o nível de ensino dos 
formandos. 
Na abordagem de cada uma das disciplinas será 
dinamizada uma sessão teórica para a apresentação do 
gesto técnico global e a sua abordagem de forma 
analítica. Na sessão prática serão apresentadas 
estratégias diversificadas de abordagem dos vários 
conteúdos tendo em consideração diferentes níveis de 
dificuldade. No final será promovida a reflexão crítica e 
análise sobre a aplicação destas estratégias nos 
contextos reais de ensino-aprendizagem. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


