
 
 

Curso 

CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM XADREZ ESCOLAR PARA 
PROFESSORES – FEXERJ 2019 

 

Objetivo 

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

 

Participação e pré-requisitos 

Ser professor de Educação Física ou outra licenciatura e estudantes de licenciatura. É 
necessária a comprovação através do diploma ou declaração da Universidade.  

Não são necessárias noções básicas do jogo de xadrez. 

A não comprovação da graduação ou da frequência de curso de graduação implicará 
na não aceitação no curso. 

O curso não visa à formação de professores de xadrez, e sim à ampliação dos 
conhecimentos técnicos desses profissionais. 

 

Conteúdo Programático 

I – Iniciação ao Xadrez, mates elementares e notações algébrica e Forsyth 

 Os movimentos básicos das peças do xadrez, os mates elementares, as 
notações usadas e sugestões de atividades. 

II – Fases da partida, a abertura, o meio jogo e o final.  
 As fases da partida, noções de desenvolvimento de peças 
 Estratégia e tática, situações que ocorrem durante uma partida 

III – Aberturas 
 Os diferentes tipos de aberturas: abertas, semiabertas e fechadas 

 
IV – Aberturas abertas 

 As aberturas estatisticamente mais jogadas pelos enxadristas e as 
recomendadas aos iniciantes escolares 

 
V – Temas táticos 

 Situações que ocorrem durante uma partida, identificação e exercícios para 
solução 

 
VI – Plano de aula e plano de curso 

 O que ministrar durante o ano letivo nos diferentes anos de escolaridade 
 

VII – Torneios escolares 
 Elaboração de um torneio sem auxílio de sistema de emparceiramento 

 
 
 
 



Metodologia 

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

 

Público-alvo 

Professores de Educação Física e de demais licenciaturas assim como estudantes de 
licenciatura. 

 

Local 

Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim, 451 – Edifício Leonardo Pereira – 5º andar 

 

Programação 

03/08/2019 (sábado)  

09h às 11h – Iniciação ao Xadrez, mates elementares e notações algébrica e Forsyth 
– Professor Márvio Salles. 

11h às 13h – Fases da partida, a abertura, o meio jogo e o final – Professor Márvio 
Salles. 

14h30min às 15h30min – Aberturas – Professor Márvio Salles. 

15h30min às 18h – Aberturas abertas – Professor Márvio Salles. 

04/08/2019 (domingo)  

09h às 11h – Temas táticos – Professor Márvio Salles. 

11h às 12h – Plano de aula e plano de curso – Professora Karina Abrahim. 

13h às 15h – Torneios escolares – Professor Márvio Salles. 

A partir das 15h – espaço para tirar dúvidas. 

 

Carga horária 

16h/aula. 

 

Inscrição 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – graduados 

R$ 100,00 (cem reais) – graduandos 

R$ 200,00 (duzentos reais) – graduados em áreas não pedagógicas 

Inscrições até 30/07/2019, via plataforma Sympla. Enviar o comprovante de 
escolaridade para o e-mail: marviosalles@yahoo.com.br com cópia para 
secretaria@fexerj.org.br.  

 

Certificado de frequência e aproveitamento 

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



 

Docentes 

 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; 

 

Coordenadores 

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

Karina Abrahim (Vice-Presidente de Comunicações 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. 

 


