
Parceria entre o Clube de Badminton de Évora  

e o  

Centro de Formação Beatriz Serpa Branco 

Formação de Badminton Acreditada Para Professores 

(n.º registo de acreditação CCPFC/ACC-93586/18) 

 
Ação de formação: Curso de Badminton 

 

 

Total de horas do curso: 25 horas 
 

 
Formador: Prof. José de Vila Carvalho 

  

 
Local de realização: Évora 

                                        Escola Secundária André de Gouveia 
                                        Praça Angra do Heroísmo 
                                        7000-132 Évora 

 

  

Data: 
13 e 14 de abril de 2018 
27 e 28 de abril de 2018 
 

  

Horário: 
6ª feira das 16h30m às 21h    

Sábado das 9h às 13h e das 14h às 18h   

Destinatários: 
Professores. 
Professores dos Grupos 110, 260 e 620.  

 

Objetivos da 
Formação: 

Pretende-se que os formandos atinjam os seguintes objetivos: 
 

o Adquiram saber e competências que potencializem a intervenção 
profissional na ampliação e diversificação do leque de ofertas da 
Expressão Motora, da Educação Física e do Desporto Escolar no 
Badminton, com consequente enriquecimento do seu património motor 
dos alunos. 

o Adquiram instrumentos que lhes permitam intervir cabalmente numa 
perspetiva de iniciação e formação desportiva. 

o Reconheçam e estejam envolvidos no contexto e na dinâmica de 
implantação da modalidade desportiva de Badminton, cheia de 
potencialidades para a educação dos jovens, a qual ganha cada vez mais 
adeptos e encontra nas nossas escolas o local privilegiado para o seu 
desenvolvimento. 

o Compreendam a lógica de organização do programa nacional de 
Badminton e o seu enquadramento em termos do Desporto Escolar. 

o Conheçam efetivamente a modalidade de Badminton, nas suas 
dimensões regulamentar, organizativa, técnica, tática, física e 
psicológica. 

o Reflitam sobre a necessidade de renovação das práticas motoras e da 
sua importância na gestão dos novos valores e interesses dos alunos. 

 
 

 



 
 
 
 

Conteúdos da 
Formação 

o Parte introdutória. 
o Estrutura da aprendizagem do jogo. 
o Metodologia da aprendizagem. 
o Fases de ensino de uma técnica. 
o Elementos educativos a considerar na aprendizagem. 
o Aulas tipo. 
o Técnica de batimentos. 
o Tática básica. 
o Reflexão sobre as práticas desenvolvidas. 
o Objetivos comportamentais. 
o Pontuação. 
o Jogos de diversão. 
o Manutenção do material. 
o Debate. 

 
 
 

o 

Regime de 
avaliação dos 

formandos 

A avaliação dos formandos será individual. 
Aos formandos é atribuída uma classificação final quantitativa na escala de 1 a 10 
valores. 

 

Inscrições Através do preenchimento da ficha de candidatura (a disponibilizar). 

 

     

Mês abril de 2018  

 
Dias 

 

6ª Feira Sábado 6ª feira Sábado  

13/04/2018 14/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 
 

Horário 
 

16:30 h/21:00 h 
9:00 h/13:00 h 

e 
14:00 h/18:00 h 

16:30 h/21:00 h  
 9:00 h/13:00 h 

e 
14:00 h/18:00 h 

 

 

Oportunamente será divulgado cartaz e informação adicional sobre a formação. 

Informações: Clube de Badminton de Évora  

@ Email: evora.cbe@gmail.com  

Telemóvel: 967 932 760 

 


