
 

  

GOALBALL – Aspetos essenciais na iniciação ao treino 
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APRESENTAÇÃO  

Destinada a treinadores desportivos e professores de Educação Física, esta formação está 

subordinada ao tema “Goalball – aspetos essenciais na iniciação ao treino”. Ao longo das sessões 

que constituem esta formação (teóricas e práticas), as formadoras irão abordar os seguintes temas:  

1. Deficiência Visual (conceitos, causas e aspetos comportamentais); 

2. Técnicas para a pessoa com deficiência visual (autoproteção, guia-vidente, cão-guia e 

produtos de apoio); 

3. A deficiência visual em Portugal (prevalência, captação e fidelização de novos praticantes e 

promoção da prática desportiva); 

4. O treino e a pessoa com deficiência visual (benefícios da prática desportiva, barreira vs 

facilitadores, fases pelas quais os treinadores passam quando trabalham pela 1ª vez com um 

atleta com deficiência visual); 

5. Noções de elegibilidade e classificação (conceito de elegibilidade e classificação desportiva 

na Deficiência Visual); 

6. História e desenvolvimento do Goalball;  

7. A organização nacional e internacional do Goalball;  

8. Regulamentos da modalidade (pavilhão, equipamentos, equipa de arbitragem, equipas 

participantes, protocolo de jogo); 

9. Competições nacionais e internacionais (competições nacionais seniores e competições 

internacionais); 

10. Modelo conceptual de iniciação ao Goalball e estrutura do jogo (fases do jogo, princípios do 

jogo e ações de jogo: defensivas, ofensivas e passe); 

12. Etapas de preparação desportiva (modelo de desenvolvimento a longo prazo e diferentes 

etapas de preparação desportiva para a modalidade); 

13. Introdução ao planeamento e programação do treino (especificidades no planeamento geral 

da época desportiva no Goalball, elaboração do planeamento geral de uma época 

desportiva e elaboração de uma sessão de treino). 

 

Constituído por pessoas com um currículo relevante, o painel de formadores proporcionará uma 

abordagem multifacetada da modalidade de Goalball, proporcionando momentos de partilha de 

conhecimentos e experiências que irão, certamente, enriquecer os diversos participantes.  

 

Os principais objetivos desta formação são:  

1. A sensibilização para a importância da prática desportiva na deficiência visual; 

2. Tornar os vários agentes desportivos mais conscientes e alertas para a necessidade de 

desenvolver práticas inclusivas no desporto através da modalidade de Goalball;  

3. Conhecer exemplos de boas práticas desportivas no Goalball;  

4. Criar cenários de integração de práticas de Goalball na sua atividade profissional; 

5. Promover o gosto pelo treino do Goaball; 

6. Permitir uma iniciação simples ao treino. 
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LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em Porto de Mós 

26 de junho de 2021 (8 horas) 

9h30-13h30 – Cineteatro Porto de Mós 

14h30-18h30 – Pavilhão Desportivo Artur Meneses/C.C.R.D. Fuas 

 

Duas sessões realizadas online, na plataforma zoom, com 2h30 de duração, em data a anunciar 

oportunamente. 

Duas horas de trabalho assíncrono. 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores e Atletas das várias modalidades; 

 Técnicos de Exercício Físico (Personal Trainer’s); 

 Diretores técnicos; 

 Professores dos grupos de recrutamento 260, 620, 910 e 930. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Hora Formador Tema 

9h30 Apresentação 

9h40 Rute Medeiros 

Deficiência Visual 

Técnicas para a pessoa com deficiência visual 

A deficiência visual em Portugal 

10h00 Márcia Ferreira O treino e a pessoa com deficiência visual 

10h20 Rute Medeiros 

Noções de elegibilidade e classificação 

História e desenvolvimento do Goalball 

A organização nacional e internacional do Goalball 

11h00 
Rute Medeiros Regulamentos da modalidade 

Rute Medeiros Competições nacionais e internacionais 

11h30 Márcia Ferreira Modelo conceptual de iniciação ao Goalball e estrutura do jogo 

12h30 Márcia Ferreira Etapas de preparação desportiva 

13h00 Márcia Ferreira Introdução ao planeamento e programação do treino 

13h30 Intervalo para o almoço 
(almoço não incluído) 

14h30 Márcia Ferreira O treino e a pessoa com deficiência visual 

15h00 
Rute Medeiros Regulamentos da modalidade 

Rute Medeiros Competições nacionais e internacionais 

16h00 Márcia Ferreira Modelo conceptual de iniciação ao Goalball e estrutura do jogo 

17h00 Márcia Ferreira Introdução ao planeamento e programação do treino 

18h00 Avaliação 

18h30 Encerramento 
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AVALIAÇÃO  

i. Intervenções do formando ao longo das sessões 

ii. Questionário final  

iii. Realização de um trabalho final  

  

FORMADORES  

Márcia Ferreira 

• Licenciada em Reabilitação Psicomotora; 

• Mestre em Treino Desportivo – Vertente alto Rendimento; 

• Doutoranda em Educação Física e Desporto – Vertente Didática; 

• Pós-graduada em Necessidades Educativas Especiais; 

• MBA em Gestão Desportiva; 

• Certificada em psicologia para o treinador no alto rendimento;  

• Certificada em mentalidade de alta performance; 

• Certificada em coaching desportivo e treino mental (nível inicial); 

• Várias formações internacionais no âmbito do treino para pessoas com deficiência, educação e 

inclusão; 

• Coordenadora do departamento paralímpico do Sporting Clube de Portugal e treinadora de Goalballl 

das equipas séniores (feminina e masculina); 

• Diretora executiva da European Goalball Club Association; 

• Diretora da Goalball Academy; 

• Vice-presidente da direção na ANDDVIS (associação nacional de desporto para pessoas com 

deficiência visual); 

• Formação em organização e gestão de eventos desportivos, com experiência na direção de grandes 

eventos desportivos de Goalball (Paratour, Super European Goalball League, Mundial de Clubes); 

• Bicampeã da europa por clubes em masculinos e campeã em femininos; 6 campeonatos nacionais; 7 

taças de Portugal; 7 supertaças; 

• 2 vezes consecutivas eleita melhor treinadora europeia (2018 e 2019); 2ª melhor treinadora 

europeia da década (2020). 

 

Rute Medeiros 

• Licenciada em Reabilitação Psicomotora; 

• Mestre em atividade física Adaptada; 

• Docente no IPMAIA nas unidades “modalidades de especialização I e II” no ano letivo 2018/2019; 

• Exerceu funções como professora de orientação e mobilidade no Centro Helen Keller; 

• Árbitra Nacional de Goalball desde 2012; 

• Árbitra IBSA (Internation Blind Sport Federation) – nivel I; 

• Presidente do conselho de arbitragem da ANDDVIS (associação nacional de desporto para pessoas 

com deficiência visual); 

• Cédula de treinador de Goalball. 
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VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único de inscrição 60€ 

 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
 

  

 
 

 
 

  

  

 

APOIAMOS 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 

      

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com

