ARCO E FECHA NA EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPORTE DE PRECISÃO
A Unidade Gestora Municipal de Educação em parceria com a EGDS – Escola de Governo e
Desenvolvimento do Servidor, realizará a Formação “Arco e Fecha na Educação Básica – Esporte de
Precisão”, disponibilizado em formato híbrido com encontros presenciais e estudos online através da
PEAD – Plataforma de Atividades a Distância.
A formação será por adesão aos Professores de Educação Básica na Especialidade de Educação
Física. As inscrições serão realizadas através do site da EGDS, os servidores deverão realizar os
seguintes procedimentos para que sejam considerados, inscritos, matriculados e, por fim, participantes
do curso:
1º passo: realizar a inscrição na capacitação através do site da EGDS ou clicando no link:
Inscrições EGDS;
2º passo: criar o usuário para acesso à plataforma por meio do Portal do Cidadão ou
clicando no link que segue: Cadastro portal do cidadão; e
3º passo: acessar a plataforma EAD disponível no Portal do Cidadão ou clicando no link;
Plataforma Educacional para Atividades a distância durante o período de realização do curso.
Somente será permitida a participação no curso de servidores previamente inscritos. Para ser
considerado inscrito o servidor deverá ter realizado a inscrição conforme o primeiro passo durante o
Período de Inscrições.
Teremos durante o período de realização do curso dois encontros presenciais e atividades para
serem realizadas a distância.
Os participantes terão um período pré-determinado para realizar e concluir as atividades do curso,
não havendo possibilidade de realização fora do prazo definido. Caso o participante não cumpra os
prazos e datas estipulados, não haverá certificação do mesmo.
I. LINHA DE DESENVOLVIMENTO: Profissional
II. OBJETIVOS:

•

Conhecer a história e as regras do tiro com arco, nomenclatura dos equipamentos;

•

Aprender a prática de tiro em uma vivência pedagógica;

•

Construir o equipamento esportivo utilizando materiais alternativos e recicláveis;

•

Implementar o esporte nas aulas de Educação Física.

III. PÚBLICO-ALVO: Professores de Educação Básica na Especialidade de Educação Física
IV. FORMADOR: Carlos Alberto de Mello Oliveira

V. CARGA HORÁRIA: 12 horas (06 horas presenciais e 06 horas a distância)
VI. DATAS E HORÁRIOS PRESENCIAIS: 27/10 e 10/11 das 13hs às 16hs
VII. LOCAL AULA PRESENCIAL: CEMEB Prof João Baptista Nalini
VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
História básica e geral do tiro com arco e seus conceitos físicos /matemáticos / posturais
Regulamento e princípios de segurança
Identificação dos equipamentos e acessórios do arco e flecha
Montagem da área de tiro e segurança
Montagem e personalização do arco com materiais alternativos e recicláveis
Noções e práticas do tiro com arco
Vivencias do tiro com arco no ambiente p.c.d. (pessoas com deficiência)
IX. METODOLOGIA:
A capacitação será realizada em formato híbrido com aulas expositivas e práticas, materiais de estudos
e realização de tarefas.
X. INSCRIÇÕES: De 05 à 08 de outubro de 2021 através do site da EGDS:
http://egds.varzeapaulista.sp.gov.br/.
Atenção: O servidor deverá realizar sua inscrição no SITE da EGDS e posteriormente realizar seu
cadastro no PORTAL DO CIDADÃO para ter acesso ao curso.
Na solicitação de inscrição, o interessado deverá informar à EGDS:
•

Matrícula

•

Especialidade

•

Telefone

•

Nome

•

Unidade Gestora

•

Celular

•

Data de Nascimento

•

Unidade De Trabalho

•

E-Mail

•

Cargo

•

Sexo

•

Escolaridade

•

Cargo Em Comissão

•

Carteira De Identidade

XI. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO:
Os certificados serão encaminhados pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor ao
endereço eletrônico disponibilizado pelo participante no ato da inscrição. A certificação será conferida ao
servidor que:
a) Realizar a inscrição no site da EGDS, no período determinado;
b) Comparecer nos encontros presenciais.
c) Concluir a tarefa no prazo determinado.
ATENÇÃO:
Não serão emitidos certificados para servidores que não realizarem as inscrições dentro do prazo
determinado.

Não será emitido certificado ao participante que não concluir a tarefa.
XII. Contato:
Todas as informações referentes às capacitações deverão ser obtidas junto à EGDS – Escola de
Governo e Desenvolvimento do Servidor, localizada na Avenida Ipiranga, 151 – Centro – Várzea
Paulista – SP.
Site: http://egds.varzeapaulista.sp.gov.br/ e-mail: egds@varzeapaulista.sp.gov.br

