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5ª Ação | leiria | Educação e 

Desporto 

17 e 24 março 2021 |20h – 23h 

Local Plataforma Zoom: link a ser enviado por email após a inscrição.  

Inscrições 
Inscrição gratuita e obrigatória em:  

https://www.ipleiria.pt/esecs/formacao-continua/ 

Objetivos 

1. Entender a prática desportiva como fenómeno social  

2. Perceber o potencial educativo do Desporto 

3.Colocar o Desporto ao serviço do Homem 

4.Refletir sobre princípios pedagógicos na formação desportiva 

Creditação  
 

Ação de 6h com 1.2 Unidades de Crédito para efeitos de renovação do Título 

Profissional de Treinador Desportivo, Técnico de Exercício Físico e Diretor 

Técnico (Componente Geral).  

Reconhecimento 

Ação reconhecida de curta duração (6h) nos termos do Artº. 5º do despacho nº 

5741/2015, com efeitos previstos na legislação em vigor no âmbito da formação 

contínua de pessoal docente dos grupos 260 e 620. 

Destinatários 

Agentes desportivos com intervenção nas seguintes áreas: treino desportivo - 

treinador de desporto; exercício e saúde – técnico de exercício físico e diretor 

técnico; educação física e desporto escolar; professores de educação física; 

gestão desportiva; atividade física e a prática desportiva por parte das pessoas 

com deficiência; atividade física e a prática desportiva em espaços naturais; 

arbitragem; medicina desportiva; comunicação social desportiva; direito e 

desporto. Estudantes da área do desporto. Outros agentes interessados na área 

da ética do desporto. 

Formadores das 
Ações Leiria 

Rui Matos (IPLeiria) 
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Programa | 17 março 2021 
 

20h 
Abertura: 

Professor Rui Matos (IPLeiria) 

20h30 

 A prática desportiva como fenómeno social  

 Educar pelo Desporto 

 O Desporto ao serviço do Homem 

 Bem formar, bem educar: Educação desportiva 

22h30 
Debate e encerramento 

Professor Rui Matos (IPLeiria) 

 

Programa | 24 março 2021 

20h 
Abertura: 

Professor Rui Matos (IPLeiria) 

20h30  Realização de trabalhos 

22h30 
Debate e encerramento 

Professor Rui Matos (IPLeiria) 

 

 

 

 


