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KAIROSPORT |FORMAÇÃO 

APRESENTAÇÃO  

Cada vez mais se ambiciona uma sociedade atenta às características e necessidades de cada um. 

Essa urgência estende-se, também, à prática desportiva que deve, pelos seus benefícios para a 

saúde física e mental, promover a inclusão através da implementação e promoção de desportos 

adaptados. 

Com esta iniciativa, promovida em colaboração com a ANDDI e a APEFDP, pretendemos dar 

resposta à necessidade de formação de muitos treinadores desportivos e professores que, quando 

deparados com as especificidades dos seus atletas e alunos, procuram desenvolver atividades 

adaptadas. Procuramos, assim, contribuir para a formação de treinadores e docentes na área do 

desporto adaptado, ponto essencial para a melhoria da intervenção técnica na formação, 

consolidação e especialização desportiva de todos. 

 

OBJETIVOS 

1. Consciencializar para a necessidade de desenvolver práticas inclusivas no desporto; 

2. Compreender o desporto como meio privilegiado para o desenvolvimento de oportunidades 

de inclusão de todos os alunos; 

3. Conhecer exemplos de boas práticas desportivas no âmbito do Desporto Adaptado; 

4. Fornecer ferramentas de ensino-aprendizagem para instituições cada vez mais inclusivas; 

5. Promover o desenvolvimento de projetos desportivos inclusivos. 

 

PROGRAMA 

25 nov 22 – SHERATON PORTO HOTEL & SPA 

Hora Temática 

14h Sessão de Abertura 

14h15 
Debate 1 - Diferentes organizações relacionadas com o Desporto Adaptado, 
a sua organização e o modo como promovem a prática desportiva adaptada 

15h15 
Debate 2 - Os princípios teóricos que sustentam o Desporto Adaptado e o 
seu papel na vida dos que o praticam 

16h15 Coffee breack 

16h45 
Debate 3 - A transição do Desporto Escolar Adaptado para o Desporto 
Adaptado de Alto Rendimento 

17h45 Debate 4 - O Desporto Adaptado nas Escolas: exemplos de boas práticas 

18h45 Informações de caráter organizativo para a 2.º dia da formação 

19h00 Conclusão 

 

26 nov 22 – Agrupamento de Escolas Costa Matos, em Vila Nova de Gaia 

Hora Temática 

9h30 – 13h e 
14h30 – 18h 

Sessões práticas das modalidades Boccia, Goalball, Judo e Atletismo, 
com 1h30 de duração, a decorrer em simultâneo, permitindo que 
todos os formandos participem em todas as modalidades, divididos 
em pequenos grupos. 
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LOCAL E HORÁRIO 

25 novembro 2022, 14h – 19h 
Sheraton Porto Hotel & Spa 
R. do Ten. Valadim 146, 4100-476 Porto 

26 novembro 2022, 9h30 – 13h e 14h30 – 18h 
Agrupamento de Escolas Costa Matos 
Tv. José Fontana, 4400-193 Vila Nova de Gaia 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores desportivos das várias modalidades; 

 Professores de Educação Física; 

 Atletas; 

 Todos os interessados pela temática. 

 

 
VALOR DA INSCRIÇÃO 

Inscrição 65€ 

Estudantes e Sócios APEFDP 
(requer comprovativo da situação) 

35€ 

Este valor inclui coffee breack. 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@kairosport.pt 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
 

  
 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 
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