
Inscrições: !!
Data limite de Inscrição: 
 27 de janeiro de 2015
!
Link efectuar inscrição: 
https://docs.google.com/forms/d/
1XyazAx2xhd44jcUMXp4wu_t-
T6hjb7MYS_ORCCPyDaQ/viewform?
c=0&w=1
!
Inscrições: 5 (patins)

!!
Forma de Pagamento:  
Poderá ser realizado escolhendo uma das 
duas opções:


Antes da ação, diretamente na Direção 
de Serviço do Desporto Escolar.

No primeiro dia da ação;
!!!

Nota: Inscrições limitadas as primeiras 
40 vagas, (apenas confirmadas após a 
realização do pagamento).
!

Direção de Serviços do 
Desporto Escolar 

  !!
Ação de Formação 

“Patinagem na Escola” 

Data: 31 de Janeiro, 25 e 
28 de Fevereiro !

Local: Pav. de Santa Cruz / 
Escola Gonçalves Zarco 

Validada pela D.R.E.

Contactar em caso de dúvida: !
email: dsde.patinagem@gmail.com 
Telefone: 291705860 (DSDE) 
tlm: 965267813 (prof. Alípio Silva)

mailto:dsde.patinagem@gmail.com
mailto:dsde.patinagem@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1XyazAx2xhd44jcUMXp4wu_t-T6hjb7MYS_ORCCPyDaQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1XyazAx2xhd44jcUMXp4wu_t-T6hjb7MYS_ORCCPyDaQ/viewform?c=0&w=1


Prelectores 
 prof. Alípio Silva 

Licenciado em Educação Física e Desporto 
pela Universidade da Madeira (2007);

Mestrado em Ensino de Educação Física e 
Desporto, pela Universidade da Madeira 
(2012);

Curso de treinador de patinagem de 
velocidade Nível 1 (2001);

Curso de treinador de hóquei em patins 
(2008);

Reciclagem do curso de treinadores de 
patinagem de velocidade, Nível I (2009);

Curso de juízes de patinagem de velocidade 
(2012);

Treinador das seleções nacionais de 
patinagem de velocidade desde 2011.
!!

Prof. Francisco Figueiredo!
Licenciado em Professores do Ensino Básico 
- variante de Educação Física pelo Instituto 
Politécnico de Viseu (2000);

Pós-graduação em Educação Física e 
Desporto pela Universidade da Madeira 
(2006);

Curso de treinador de patinagem de 
velocidade Nível I (1995);

Curso de treinador de hóquei em patins Nível 
I (1996);

Calculador de classe "B" de patinagem 
artística nos quadros da F. Patinagem de 
Portugal,

Diretor técnico e selecionador regional da AP 
Madeira entre 2006 e 2010;

Preletor em formação de professores no 
âmbito da "Patinagem na Escola" em 2008 
(na Escola Bartolomeu Perestrelo ) e 2010. 

Objetivos !!
Contribuir para uma melhor compreensão 
do ensino da patinagem no meio escolar;

Consciencializar os docentes sobre as 
potencialidades da patinagem e a sua 
importância no ensino;

Dar a conhecer a modalidade aos 
docentes de educação física 
!!!!!!
!
Destinatário  
!

Professores de Educação F ís ica 
cor respondentes aos grupos de 
recrutamento 110, 160, 260 e 620;  

!
!
!
Nota: todos os participantes devem ser 
portadores de equipamento desportivo 
!

Programa/Horário 
Dia 31 de janeiro (Pav. Santa Cruz): 

Das 9:00 as 13:00 e das 14:30 as 18:00 
(Teórica/Prática) 


	Apresentação da ação;

Caraterização das modalidades sobre 
patins;

Resumo Histórico;

Componente criticas do ato de patinar;
!

Dia 25 de Fevereiro (Esc. Gonzalez Zarco): 
Das 14:00 as 18:00 (Teórica/Prática)


Abordagem/soluções abordagem da 
patinagem na escola;


Análise da patinagem no ensino;

Abordagem dos níveis 1 e 2 da escola 

da patinagem;
!
Dia 28 de Fevereiro(Pav. de Santa Cruz): 

Das 9:00 as 13:00 e das 14:30 as 18:00 
(Teórica/Prática)


Regras básicas de iniciação a 
patinagem;

formas de incentivo a inserção a 
patinagem na escola;

Abordagem dos níveis 3 e 4 da escola 
de patinagem;

Criação de um núcleo escola de 
patinagem;

Explicação do trabalho não presencial;



