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SIGA-NOS! 



OBJETIVOS

 

- 4 modalidades: 
 Atletismo 
 Boccia 

Judo
   Voleibol Sentado 

- Cada modalidade tem um período de formação de cerca de 40 minutos 

- Deverá trazer roupa e calçado adequado à prática desportiva

14h00 - Acreditação e Recepção dos participantes 

14h30 - Início das aulas teórico-práticas

16h10 - Intervalo

16h15 - Reinício da formação

18h00 - Final da ação

HORÁRIOS | 05 MAIO 

INSCRIÇÃOPÚBLICO-ALVO

NÃO ESQUEÇA!
- Apresentar uma abordagem eminentemente prática e objetiva, selecionando 
as modalidades que apresentam fáceis condições de dinamização em contexto 
escolar, tanto no que diz respeito aos recursos humanos como materiais;

- Desenvolver progressões pedagógicas simples, que facilitem o processo ensino-
aprendizagem e que permitam uma envolvência e participação mais direta por 
parte de todos os participantes;

- Disponibilizar aos professores de Educação Física, Educação Especial (ou outros 
que manifestem especial interesse) os recursos que lhes permitam abordar, em 
contexto escolar, algumas modalidades paralímpicas;

- Envolver alunos que frequentam cursos relacionados com o desporto e a 
inclusão de pessoas com deficiência.

- Professores de Educação Física e Educação Especial;

- Alunos dos cursos de Educação Física e Desporto da 
Universidade Lusófona e da Faculdade de Motricidade 
Humana;

- Alunos dos Cursos Tecnológicos de Desporto ou de Apoio 
à Gestão Desportiva;

- Técnicos de Desporto da C. M. Lisboa;

- Técnicos de Instituições de Apoio à Deficiência.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias

Devem ser enviadas por email, até ao dia 02 de maio  
através da plataforma

https://form.jotformeu.com/60595257123355

Para esclarecimentos adicionais deve contactar 
diaparalimpico@comiteparalimpicoportugal.pt 

Parceiro na organização da Ação de Formação


