Apresentação de Ação de Curta Duração

Designação:
Ultimate Frisbee e Desportos de Disco nas Escolas - Iniciação

Formato:
Workshop

Programa temático/Conteúdos:
O Ultimate contribui não só, para o desenvolvimento ao nível dos conhecimentos e das competências dos professores
mas também ao nível dos valores morais e do fair play. Os professores adquirem múltiplas competências fundamentais
para intervirem e abordarem esta modalidade junto dos seus alunos. Sendo o Ultimate uma modalidade sem árbitro,
tem enriquecido do ponto de vista pedagógico, causando um forte impacto, junto dos alunos. O Ultimate tem causado
interesse, entusiasmo, quer pelo seu caráter inclusivo, eclético e multilateral, quer pelo divertimento associado à
modalidade.
Proporcionar uma série de conhecimentos técnicos e específicos, de modo a dotar os profissionais do setor de
conhecimentos e ferramentas que os possam tornar em melhores profissionais.
Conteúdos Específicos:
1.O que é o Ultimate; 2. Regras da Modalidade; 3.Caracteristicas Gerais e Específicas da Modalidade; 4.Aspetos
Específicos do Ultimate; 5. Metodologia de Ensino; 6. O SOTG; 7. Unidades Didáticas; 8. Planos de Aula; 9. Avaliação;
10. Outras modalidades com o uso de um Disco // Field Events.

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 horas

Total de participantes: (contabilizar apenas os docentes)
40

Formadores: (Nome [Grau académico])
José Pedro Santos Cadima Amoroso (Mestre)

Local de realização:
Escola Carlos Amarante | Parque da Rodovia

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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