
                                                                                                                               
 
 
 
 

Curso 

CAPACITAÇÃO EM XADREZ ESCOLAR PARA PROFESSORES – FEXERJ 2019 

 

Objetivo 

Capacitar, prioritariamente, professores e estudantes de licenciatura para trabalhar 
com xadrez nas escolas. 

 

Participação e pré-requisitos 

Ser, de preferência, professor de Educação Física ou outra licenciatura, ou estudante 
de licenciatura, ou ainda profissional envolvido em projetos pedagógicos de xadrez 
escolar. 

Necessárias noções básicas do jogo de xadrez. 

 

Conteúdo Programático 

I – O que é Xadrez? 

 Palestra “HISTÓRIA E SIMBOLISMO DO JOGO DOS REIS”: a história do 
xadrez através dos tempos, seu desenvolvimento pelo mundo, explicações dos 
movimentos das peças e dicas pedagógicas, a tripla condição do Xadrez 
(esporte, ciência e arte). 

II – Xadrez Escolar e Xadrez pelo Mundo 

 O que é Xadrez Escolar? 

 Desenvolvimento do Xadrez Escolar pelos mais diversos países do mundo, 
Xadrez x IDH 

 Benefícios do Xadrez para alunos e para a escola 

 Metodologia 

 Debate 

III – Competências a desenvolver nos alunos 

 Trabalho em equipe 

 Decisão 

 Planejamento 

 Criatividade 

 Adaptabilidade 

 Busca por conhecimentos 

IV – Implementação do Xadrez nas Escolas 

 Xadrez como profissão 

 Os trabalhos nas escolas (implementação, recursos disponíveis, apoio da 
direção)  

 Resultado dos trabalhos com xadrez para as crianças e para a escola 

 Apoio dos pais 

 Desafios 

 Debate 



                                                                                                                               
 
 
 
 

V – Eventos Infantis 

 Compreender os conceitos das dimensões sociais do esporte 

 Procedimentos pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem da 
modalidade xadrez 

 Refletir sobre as perspectivas da competição infantil esportiva de cunho 
formativo e recreativo, com o objetivo de possibilitar ao aluno uma formação 
integral 

 Metodologia: o conteúdo será desenvolvido por meio de aula expositivo-
reflexiva e discussões 

VI – Arbitragem para Eventos Escolares 

 Leis do xadrez (com ênfase naquelas em que os erros são mais comuns) 

 Fundamentos do Sistema Suíço 

 Curso rápido de montagem de torneios no Swiss Manager 

 

Metodologia 

Aulas expositivas e debates para esclarecimento de dúvidas com informações que 
permitam a aplicação da teoria. 

 

Local 

Salão de Xadrez do Tijuca Tênis Clube (Sala Nelson Villaboim de Oliveira) – R. 
Conde de Bonfim, 451 – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20520-054 (entrada pela 
portaria lateral, R. Abelardo Chacrinha Barbosa, do estacionamento do Rabicho da 
Tijuca). 

 

Programação 

23/02/2019 (sábado)  

 09:00 às 11:00 – O que é Xadrez? – Professor MF Luiz Loureiro 
 11:00 às 13:00 – Xadrez Escolar e Xadrez pelo Mundo – Professor Márvio 

Salles 
 14:30 às 16:00 – Competências e Xadrez – Professora Karina Abrahim 
 16:30 às 18:00 – Implementação do Xadrez Escolar – Professor MF Álvaro 

Aranha (videoaula) 

24/02/2019 (domingo)  

 09:00 às 11:00 – Competições Infantis – Professor Dr. Ruffoni 
 11:00 às 12:00 – Comportamento de Atletas e Professores – Professores 

Karina Abrahim e Márvio Salles 
 13:00 às 18:00 – Arbitragem em torneios escolares – Professor Rafael Rafic 

 

Carga horária 

15h/aula. 

 
  



                                                                                                                               
 
 
 
 

Inscrição 

Valor normal: R$120,00 (cento e vinte reais). 

As inscrições devem ser realizadas, impreterivelmente até o dia 21/02/2019 (quinta-
feira) através da Plataforma Sympla. Limitado a 50 participantes. 

 

Certificado de frequência e aproveitamento 

Será concedido aos participantes com frequência igual ou superior a 75% da carga 
horária. 

 

Docentes 

 Prof. Luiz de Vasconcellos Rodrigues Loureiro – Profissional de Educação 
Física Provisionado em Xadrez, foi Coordenador Pedagógico de dois projetos 
de Xadrez Escolar (na Prefeitura do Rio de Janeiro e na Prefeitura de Niterói). 
Mestre FIDE (MF) pela Fédération Internationale des Échecs (FIDE); 

 Prof. Marvio Darilho Salles – Licenciado em Educação Física pelo Centro 
Universitário Celso Lisboa, tem mais de 25 anos de experiência no ensino do 
xadrez. Vice-Presidente de Xadrez Escolar e Treinamento da FEXERJ; 

 Profª Karina Abrahim – Psicóloga e professora de Psicologia formada pela 
UFRJ. Vice-Presidente de Comunicações da FEXERJ; 

 Prof. Álvaro Zimmermann Aranha Filho – Professor de Xadrez em escolas 
de SP e Técnico da Seleção Olímpica Feminina de Xadrez do Brasil. Mestre 
FIDE (MF) pela Fédération Internationale des Échecs (FIDE); 

 Prof. Dr. Ricardo Ruffoni – Graduado em Educação Física pela Universidade 
Castelo Branco (UCB), Mestre em Ciências da Motricidade Humana na UCB, 
Doutor em Gestão do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH/Lisboa), Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 Prof. Rafael Rafic Roncoli Jerdy – Árbitro da FEXERJ desde 2013 e FIDE 
Arbiter (FA), da Fédération Internationale des Échecs (FIDE) desde 2016. 

 

Coordenadores 

Karina Abrahim (Vice-Presidente de Comunicações da FEXERJ)  

Márvio Darilho Salles (Vice-Presidente de Xadrez Escolar e Treinamento da FEXERJ) 

 

Observações 

Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e 
imagem para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para fins de divulgação 
do curso, sem nenhum ônus e por prazo indeterminado. 

 


