ESPORTE PARALÍMPICO NA ESCOLA – SP
DATAS
19/10
26/10
23/11
30/11

HORÁRIO
8h00-17h00
8h00-17h00
8h00-17h00
8h00-17h00

AS INSCRIÇÕES SERÃO ABERTAS MENSALMENTE
Local: Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro/CTPB, Auditório I – 2º andar São Paulo/SP
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, Vila Guarani, São Paulo (próximo ao
São Paulo Expo).
Leia atentamente as informações abaixo antes de efetuar a inscrição.
Pré-requisito:
•

Ter feito o curso Movimento Paraolímpico: Fundamentos básicos do Esporte, o
qual encontra-se disponível através do link https://impulsiona.org.br/esporteparalimpico/#. O curso funciona em formato EaD (Educação a Distância) e é
totalmente gratuito.

•

Ter concluído o curso de graduação em Educação Física; ou ser aluno dos últimos
semestres da licenciatura ou bacharelado do curso de graduação em Educação
Física.

Descritivo do Curso:
•

O curso Esporte Paralímpico na escola, tem como objetivo oferecer subsídios
teóricos e práticos, que viabilizem melhores condições para o desempenho das
atividades dos profissionais da educação física.

•

Ajudar no processo de acesso à educação física adaptada, através de atividades
esportivas paralímpicas viabilizando a participação dos alunos com deficiência em
conjunto com os demais alunos, nas diferentes fases escolares.

•

Proporcionar aos professores de educação física a oportunidade de capacitação
inicial em relação ao Esporte Paralímpico buscando oferecer melhores condições
para desempenho das atividades destes profissionais, a fim de que tenhamos uma
educação física escolar cada vez mais inclusiva.

Professor responsável: José Júlio Gavião de Almeida
Tatiane Jacusiel Miranda
•

Data: Será apenas um (1) dia de curso, com quatro (4) possibilidades de data,
e o aluno pode escolher a data da sua participação.

•

Número de vagas: 110

•

Valor do curso: Gratuito

Critérios de aprovação:
1. 85% de presença da carga horária.
Certificação:
O(a) participante do curso terá direito a um certificado:
•

Certificado emitido pelo Sistema de Informação de Extensão do pró reitoria de
Extensão e Cultura (SIEX/PROEXC) da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), com registro de autenticidade. Para emissão do certificado online,
acesse www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar .
INFORMAÇÕES GERAIS

Transporte: Ônibus de linha (adaptado) com saída do terminal rodoviário do
Jabaquara 605A/10.
Estacionamento: As vagas serão liberadas mediante disponibilidade.
Alimentação: Café, almoço e jantar são oferecidos no restaurante junto ao nosso
Residencial, por conta de cada aluno, cujos valores podem ser confirmados no local ou
pelo telefone (11) 3390-3749.
INCRIÇÕES ATÉ: 23/10/2019 (quarta-feira)
Sendo que a mesma será encerrada, assim que todas forem preenchidas

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI!

ESPORTE PARALÍMPICO NA ESCOLA - SP

Data

24/08/2019
31/08/2019
21/09/2019
28/09/2019
19/10/2019
26/10/2019
23/11/2019
30/11/2019
(Sábado)

Horário

Conteúdo

08h00 às
10h00

- Introdução ao Movimento Paralímpico
- Apresentação CPB

10:30 às
12:00

- Apresentação Educação Paralímpica
- Apresentação / Revisão EAD
Paralímpico)

12:15 às
14:00

Intervalo

14:00 às
15:00

15:15 às
17:00

(Movimento

- Aspectos relevantes no convívio e na relação de
proximidade das pessoas com deficiências
- Aspectos Práticos fundamentais na promoção da
iniciação esportiva, para as pessoas com deficiências,
incluindo dinâmicas e demais atividades.
- Estratégias de Ensino e Aprendizagem – Esporte
Paralímpico
- Visita ao CTPB

Carga horária total: 8 horas

