
 

FORMAÇÃO “Xadrez Terapêutico” 

 

 “Xadrez sem limites” é um projeto terapêutico e social da Academia do Centro Social Paroquial dos Santos 
Mártires 

O xadrez é um jogo de sociedade enquadrado nas disciplinas de desporto. Recentemente tem sido usado 
também como instrumento terapêutico e mediador social. A utilização terapêutica do xadrez é objeto de 
investigação documentada, com diferentes públicos e patologias. A terapia com base no xadrez pode ser 
implementada de forma fácil e tem custos reduzidos, tornando-se acessível a todos.  

É uma terapia com particular interesse para crianças e jovens com perturbação do desenvolvimento, 
perturbações comportamentais, hiperatividade com défice de atenção, para idosos com sintomatologia de 
pré-demência. Tem potencial para retardar a deterioração cognitiva, também permite, em determinadas 
patologias psiquiátricas, exercitar funções cognitivas, melhorar a ancoragem no real, trazendo melhorias na 
qualidade de vida dos indivíduos. 

Objetivos Gerais 
Utilizar o jogo de xadrez como ferramenta terapêutica com os diversos públicos e faixas etárias e em função 
dos domínios a desenvolver.  

Objetivos específicos 
Conhecer as regras bases do jogo de xadrez; utilizar o jogo de xadrez nas diferentes vertentes da reabilitação 
ou da estimulação; utilizar o jogo de xadrez como instrumento pedagógico na aquisição de competências 
transversais; utilizar o jogo de xadrez para melhorar funções cognitivas e psicomotoras; utilizar o jogo de 
xadrez como um mediador social; 

Conteúdos Programáticos 
El Ajedrez Como Herramienta Social Y Terapéutica 

Sesión 1 
Presentación 
El ajedrez 
El tablero 
El color de las casillas. Juegos 
Las piezas 
El peón y su movimiento. Juegos 
El rei y su movimiento. Juegos 

Sesión 2 
Unidades de superfície. 
Editor de diagramas. 
El origen del ajedrez. La leyenda: El rei y el sabio 
La dama y su movimiento. Juegos 
La torre y su movimiento. Juegos 
Jaque y jaque mate. 
El alfil y su movimiento. Juegos 

 
Sesión 3 

El caballo y su movimiento 
Video del caballo 
El enroque 
Jugadas especiales del peón 
El mate del loco 
Anotación de las jugadas 
Principios generales de obertura 

 

Sesión 4 
Figuras geométricas 
Recursos TIC: Kidchess 
Grandes jugadores. Magnus Carlsen  
El mate del pastor 
Grandes jugadores. Garry Kaspàrov 
Mate de dos torres y rey contra rey 

 

 
Metodologia  
A formação assenta em métodos ativos de forma a promover a participação e o envolvimento dos 
formandos.  
Esta formação será dada em castelhano.  

Avaliação  
A avaliação contínua e realização de exercícios individuais e de grupo 

Destinatários 



 

Esta formação destina-se a todos os profissionais que intervêm com crianças, jovens e adultos e que querem 
utilizar o xadrez para fins terapêuticos. Para frequentar esta ação de formação não é pré-requisito ter 
conhecimento do jogo de xadrez.  

Duração 
A formação realizar-se-á nos dias 5 e 6 de Julho e terá uma carga horária total de 12 horas. 

Horário 
Manhã: 9h30-12h30 - 14h00 17h00 

Local: Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires 

Inscrição: Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires- 50€ 

Critérios de Seleção: Intervenção profissional com públicos identificados nos objetivos desta ação. 

Certificado de formação: Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e 
aproveitamento. 

Formador:  
Josep Serra Palomar 

Licenciado en Ciencias Matemáticas. 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Presidente del Club de Ajedrez Gerunda. 
Vicepresidente de la Federación Catalana de Ajedrez. 
Arbitro Catalan de ajedrez. 
Coordinador del programa "Ajedrez en la escuela" en Cataluña. 

 
As inscrições são limitadas a 24 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 27 de Junho para: 
Academia dos Santos Mártires – caocspsm@gmail.com 

Largo Dr. Rodrigo Versos 
Rua Aquilino Ribeiro 
Bragança 

Tel: 273 32 33 45 


