CF-SDPM
CENTRO DE FORMAÇÃO DO SINDICATO DEMOCRÁTICO
DOS PROFESSORES DA MADEIRA

Formação Contínua de Docentes 2019/2020
Atividade Formativa
“Educar para a Felicidade através do Desporto”
(13 horas)
Formador: José Ricardo Velosa Barreto Ferreira Alves

Local de realização: EB2/3 dos Louros

Sala: a definir

Datas e Horários: 20 e 27 de junho, das 9h às 13h e das 14h30 às 17h

Modalidade da formação: Curso/Módulo de Formação

Caracterização da Ação:
Área de formação: Ciências da educação
Domínio: Educação e Valores

- Nº Total de horas presenciais: 13 horas
- Nº Total de horas não presenciais: 0 horas

- Destinatários: 160; 260 e 620.

Justificação da Ação:
O Desporto é considerado um poderoso meio de transformação do Homem, com a
particularidade de ser potencialmente motivante para a generalidade das crianças e
jovens. Concomitantemente, sabemos que a Felicidade é algo que todo o Ser Humano
ambiciona e que é mesmo considerado como um dos objetivos mais almejados por
todos nós.
É neste contexto que emerge esta ação de formação, numa procura de que os
docentes possam utilizar o potencial do desporto no sentido de promoverem e
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incrementarem a Felicidade dos alunos, com todas as consequências imediatas e
futuras que possam ter.

Objetivos (Gerais/Específicos):
OBJETIVO GERAL:
Dotar o educador de conhecimentos e ferramentas que o motivem e permitam
educar para a felicidade através do Desporto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Compreender os conceitos de Educação, Desporto e Felicidade;
Conhecer, de forma resumida, o que a ciência sabe sobre Educar para a
Felicidade;
Compreender a Felicidade no contexto pessoal, profissional e educativo;
Dotar os docentes de instrumentos práticos que permitam trabalhar a Felicidade
através do Desporto.

Conteúdos:
Introdução à Psicologia Positiva;
Conceitos de Educação, Desporto e Felicidade;
A Felicidade no contexto pessoal, profissional e educativo;
Como trabalhar a Felicidade através do Desporto.

Metodologias de realização da ação:
Atividades de apresentação e "quebra gelo";
Introdução e enquadramento teórico, privilegiando a interação, o debate e a
possibilidade de intervenção e esclarecimento de dúvidas dos formandos;
Atividades práticas que permitam a reflexão individual e conjunta sobre a temática e,
simultaneamente, vivenciar situações que poderão ser utilizadas com os alunos;
Atividades práticas de intervenção no sentido de incrementar a felicidade no decorrer
da prática docente;
Reflexão final e balanço.
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Critérios de avaliação da ação:
Intervenções orais (30%)
Relatório/reflexão final (70%)

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica
de 1 a 10 valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de
setembro de 2007, do Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua,
expressa nos seguintes níveis:
• Excelente (de 9 a 10 valores)
• Muito Bom (de 8 a 8,9 valores)
• Bom (de 6,5 a 7,9 valores)
• Regular (de 5 a 6,4 valores)
• Insuficiente (de 1 a 4,9 valores)

Modelo de avaliação da ação: (A efetuar pelo formador e pelos formandos)
A avaliação da ação será efetuada pelos formandos e pelo formador, através do
preenchimento de questionários de apreciação da ação e de um relatório final.
•

Inquéritos aos formandos

•

Relatório do formador

Inscrições:

De

18/05/2020

https://www.sdpmadeira.pt/pt/

até

ou

por

31/05/2020,

preferencialmente

telefone/mail(formação),

em

indicando

obrigatoriamente os seguintes dados:
- Nome Completo
- Nº de sócio (se for o caso)
- Telemóvel
- Correio eletrónico
- Nome completo da escola onde leciona
- Grupo disciplinar

Contactos:

SDPM - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira
Horário: 9H00-12H30

14H00-17H30

Rua do Brasil, nº 72 – Nazaré – 9000-134 Funchal
Telef.: 291 765 112
Email: sdpm@sdpmadeira.pt (geral) formacao@sdpmadeira.pt (formação)
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