PROGRAMA DE EDUCAÇÃO OLÍMPICA

Valores Olímpicos: EXCELÊNCIA, AMIZADE e RESPEITO.
A Câmara Municipal da Amadora estabeleceu um Protocolo de Colaboração com o Comité Olímpico de
Portugal para a implementação
ação do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO OLÍMPICA nas escolas do Município.

Objetivos

Contribuir para a formação dos alunos, através de uma abordagem motivante e divertida, para a transmissão
de conhecimentos e competências sobre o Movimento
Movim
Olímpico, os seus Valores, Símbolos, Modalidades e
Atletas.

Conteúdos Pedagógicos

O Programa de Educação Olímpica disponibiliza em formato digital diversos conteúdos pedagógicos e materiais
mat
de suporte (aulas
aulas temáticas, textos complementares, fichas de atividades, materiais gráficos e vídeos).
vídeos Os
conteúdos foram desenvolvidos para que possam ser utilizados nas diversas áreas disciplinares: História,
Geografia, Artes, Música, Educação Física, Línguas, Ciências e Matemática. Os conteúdos do Programa estão
validados pela Direção-Geral
Geral de Educação.

Implementação

O Agrupamento de Escolas ao fazer parte do Programa terá acesso a:
• Formação de Professores (Apresentação do Programa,
rograma, dos seus conteúdos e de metodologia de
formação)
• Atividades Multidisciplinares em contexto de sala de aula ou em espaços de prática desportiva:
o Palestras sobre diversas temáticas do Movimento Olímpico
o Campeões na Escola – Visitas e demonstrações de Atletas Olímpicos
o Atletas por Um Dia – Experimentação de Modalidades Desportivas
o Visitas Guiadas à Sede do Comité Olímpico de Portugal – com conteúdos históricos e
desportivos
o Celebração do Dia Olímpico e realização de Festas Desportivas
• Apoio Técnico e Científico às atividades e iniciativas no âmbito da Educação Olímpica

Convidamos os Agrupamentos de Escolas a fazer parte do programa, através do envio de email
para educa@cm-amadora.pt com indicação de um elemento interlocutor representante do
agrupamento e respetivo contato telefónico e email.
Para informações detalhadas:
Consultar o Portal de Educação Olímpica www.eduolimpica.comiteolimpicoportugal.pt ou utilizar o contato
telefónico do DEDS/DIE 21 436 90 52 - Filomena Conceição.

