
Designação ITG-2899/22 - IJF - Judo In Schools

Razões 
Justificativas

Segundo Jigoro Kano, fundador de um dos mais conhecidos desportos do mundo, o Judo é 
considerado uma modalidade desportiva fundamental para o desenvolvimento de 
competências ao nível da estrutura mental e física de cada indivíduo e, consequentemente, a 
criação de uma sociedade melhor através dos valores do desporto. 
De acordo com a Federação Internacional de Judo (IJF), as crianças que experimentam esta 
modalidade desportiva pelo menos uma vez na vida, desenvolvem competências 
enriquecedoras, tais como, a determinação, a capacidade de superação e a resiliência, 
resultando uma formação e um crescimento equilibrado. 
Judo in Schools (Judo nas Escolas) é um programa com exercícios pedagógicos para 
desenvolver a saúde mental e física das crianças. Este programa contribui para o 
desenvolvimento socio emocional das crianças e melhora a segurança social nas escolas. A 
metodologia IJF Judo in Schools é baseada nos oito valores centrais do judo: Amizade, Honra, 
Respeito, Modéstia, Cortesia, Coragem, Autocontrole e Sinceridade. Adicionamos um nono 
valor, o catalisador da IJF Judo in Schools: a Diversão. Com o Judo nas Escolas, aprender é 
divertir-se e gostar de partilhar o tatami juntos.
Neste sentido, esta formação tem como objetivo transmitir aos formandos a importância da 
prática do Judo como sendo parte integrante do desenvolvimento educacional das crianças, no 
sentido de incutir valores como a honra, o respeito e a amizade. Esta formação pretende 
capacitar os professores no âmbito dos exercícios de Judo que possam implementar na prática 
letiva, independentemente do desporto que seja abordado na temática da aula. 

Objetivos Objetivos gerais:
- Transmitir aos formandos estratégias de atuação através da prática do Judo, tendo em conta 
as caraterísticas dos alunos;
- Capacitar os formandos para a aplicação dos requisitos técnicos, da modalidade, em aulas de 
Educação Física/ Desporto Escolar no quadro de uma iniciação.

Objetivos Específicos:
- Elucidar os formandos sobre a história e filosofia do Judo, incluindo as regras de arbitragem; 
- Reconhecer as vantagens da prática do Judo nas aulas de Educação Física;
- Sintetizar estratégias de ensino e de aprendizagem do Judo;
- Identificar erros e correções técnicas e táticas (quedas, pegas, projeções, ligação pé chão, 
imobilizações, ataque e defesa);
- Conectar exercícios com os valores do Judo.

Conteúdos

Módulo 1 - História e enquadramento (4h)
- História e filosofia do Judo;
- Valores centrais do Judo na vida quotidiana;
- Regulamento de arbitragem.
Módulo 2 - Especificação da modalidade (4h)
- Princípios e regulamentos da modalidade de Judo;
- Regulamento de organização de atividades.
Módulo 3 - Estilos do ensino do Judo na escola (5h)
- Desenvolvimento de estratégias de ensino;
- Técnicas de intervenção pedagógica.
- Metodologia de ensino/treino do Judo
- Exercícios específicos de ensino/ treino;
- Identificação de erros e correções técnicas e táticas;
- Quedas, pegas, projeções, ligação pé -chão, imobilizações, ataque e defesa;
- Conectar exercícios pedagógicos aos valores do Judo.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com a Portaria n.º 36/2021, de 18 de fevereiro, para progressão na 
carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 13 horas

Horas 
presenciais/síncronas

13 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 110;110.EE;160;260;620;700.EE;

Local de 
Realização

Departamento de Judo do Clube Naval do Funchal 

Edifício/Sala

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores (Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 
valores; Regular - de 5 a 6,4 valores; Insuficiente - de 1 a 4,9 valores), segundo o modelo da 
Escala de Avaliação/Classificação de referência definida para a formação contínua dos 
docentes, através da Carta Circular CCPFC - 3/2007, de Setembro de 2007, com base na 
reflexão individual realizada pelos formandos, segundo os seguintes critérios:

- Saber Técnico: 40%
- Saber pedagógico e didático: 30%
- Inovação/Criatividade: 10%
- Capacidade de autoavaliação e metacognição: 20%

Leandra Romão de Freitas

Sandra Maria André Godinho

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

23-07-2022 09:00 13:00

23-07-2022 14:00 18:00

24-07-2022 09:00 14:00

Dados solicitados na inscrição
Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Indique o grupo profissional a que pertence

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 19-07-2022

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 20-07-2022

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 21-07-2022

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 21-07-2022

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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