Apresentação de Ação de Curta Duração

Designação:
FITescola M3 = Mais exercício, Maior sucesso, Melhor futuro - A Aptidão Física em Contexto Escolar

Formato:
Workshop

Programa temático/Conteúdos:
A aptidão física tem impacto nas dimensões fisiológica, cognitiva, psicológica e social das crianças e dos adolescentes,
com importante contributo para o crescimento e o desenvolvimento integral. Este atributo relaciona-se com a saúde e
com o rendimento educativo e está no centro do rendimento desportivo. O programa FITescola® com a finalidade de
otimizar o processo educativo conducente ao desenvolvimento saudável e ao desempenho desportivo e cognitivo dos
alunos do ensino básico e secundário. O programa FITescola® utiliza uma plataforma tecnológica interativa a ser
utilizada na prática pedagógica da disciplina de Educação Física, com evidentes benefícios para o desenvolvimento da
respetiva atividade de complemento curricular, o Desporto Escolar. Para a concretização desta finalidade educativa é
necessário monitorizar, avaliar e aconselhar para se otimizar a aptidão física e a atividade física e desportiva a realizar
e, assim, reduzir o comportamento sedentário dos alunos. Esta informação permitirá fundamentar melhor o
desenvolvimento de estratégias de apoio às políticas de Educação, de Desporto e de Saúde visando o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, da formação desportiva e do sucesso escolar

Área de formação:
A. Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino

Destinatários:
Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Data prevista para o início:
5 de julho de 2018

Data prevista para o fim:
5 de julho de 2018

Total de horas: (mínimo 3, máximo 6)
5

Total de participantes: (contabilizar apenas os docentes)
40

Formadores: (Nome [Grau académico])
Cláudia Sofia Minderico (Doutora)

Local de realização:
Escola D. Maria II

Entidade promotora:
DGE | CF Sá de Miranda

Responsável pela proposta:
DGE | CF Sá de Miranda

Data:
1 de junho de 2018
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