
Curso de Instrutor de Xadrez 

 

Datas 16 e 17 de Novembro de 2013 

 

Palestrante: Julio Lapertosa Viana 

 

Local: Rua Campos Elíseos no 278, Bairro Barroca – Belo Horizonte – Minas Gerais 

 

Contato: contato@casadoxadrez.com ou (31) 3334-1325 

 

Objetivo: Formação de instrutores escolares (’xadrez pedagógico’), com homologação do referido curso 

pela Federação Mineira de Xadrez - com direito a certificado aos aprovados na avaliação. O curso visa 

atender a demanda cada vez maior no campo do xadrez escolar, onde o participante aprenderá a passar 

aos seus alunos as regras e noções elementares da modalidade de forma didática, lúdica e programada. 

Verá como o xadrez pode ser usado como ferramenta pedagógica para potencializar o rendimento escolar 

dos alunos e seu enriquecimento curricular. Aprenderá a lidar com o xadrez na sala de aula, 

interdisciplinaridade, sugestões para motivar os estudantes, livros e softwares ideais para trabalhar. 

 

Conteúdo Programático do Curso Instrutor: 

  

- Por que xadrez nas escolas? 

- O xadrez na matemática. 

- A psicologia e sua relação com o xadrez. 

- Xadrez e construtivismo. 

- As inteligências múltiplas e o xadrez. 

- Inteligência emocional relacionada ao xadrez. 

 - O xadrez como elemento socializador. 

- Informática aplicada ao xadrez. 

- Regras elementares. 

- Notação das partidas. 
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 - Noções de estratégia e tática. 

- Conhecimentos básicos sobre abertura, meio-jogo e final. 

- Didática. - Motivação do aluno. 

- Sugestões de atividades a serem aplicadas em sala de aula. 

- Bibliografia recomendada. 

  

Inscrição: R$ 200,00. Até o dia 12/11, através de depósito bancário em nome de Julio Lapertosa Viana. 

Banco Itaú agência 3167 conta 12814-3 .Não serão aceitos depósitos realizados em caixas automáticos. 

Em seguida, confirmar inscrição pelo e-mail: contato@casadoxadrez.com informando nome completo, 

data de nascimento e cidade de origem. O comprovante de depósito deve ser apresentado quando da 

chegada ao curso. 

  

Observação: A inscrição antecipada é necessária para a confecção das apostilas e  emissão dos 

certificados em tempo hábil. Serão aceitas inscrições após 12/11 (inclusive, também no dia e local do 

curso), no entanto, neste caso os certificados serão entregues posteriormente através da remessa pelos 

Correios. 

 

Programação: 

 

16/11/2013  

1ª parte do curso: 14 h as 18 h. 

17/11/2013 

2ª parte do curso: 09 h as 12 h. 

 

      Realização                                        Apoio 
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