CURSO DE TREINADORES DESPORTIVOS

COMPONENTE GERAL
GRAU I
Regime: e-learning

COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL - GRAU I

APRESENTAÇÃO
No âmbito do projeto Formação Desportiva, a BizPoint desenvolveu, ao longo do último ano, diversas
formações para treinadores desportivos e técnicos de exercício físico. Inicialmente desenvolvidas em regime
presencial, devido à situação de pandemia por Covid-19, estas passaram a ser realizadas em regime à
distância.
Após essa experiência, vimo-nos desafiados a dar o passo em frente. Esse desafio foi apresentado por vários
dos formandos que participaram nas formações que realizámos e por diversas outras pessoas que se
manifestaram interessadas em frequentar cursos de treinadores. Assim, elaborámos o presente plano que
pretende ser a base do funcionamento da Componente Geral do Curso de Treinadores Desportivos – Grau I.
Pretendemos que, no final do curso, os formandos tenham desenvolvido todas as competências previstas
nos Referenciais de Formação dos Cursos de Treinadores de Desporto (IPDJ, 2020):
SABERES (Conhecimento)
O Treinador de Grau I tem conhecimentos sobre:
1. O papel do desporto na formação pessoal, social e desportiva dos praticantes.
2. A relevância e os mecanismos da fidelização à prática desportiva a longo prazo.
3. A modalidade desportiva, adequados ao nível de intervenção.
4. A criação de ambientes positivos de aprendizagem.
5. Estratégias, estilos e métodos de ensino em treino desportivo.
6. A estrutura da sessão de treino.
7. Procedimentos elementares de organização, gestão e avaliação do treino.
8. As etapas de desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor do praticante bem como as suas implicações para
a prática.
9. As etapas de formação desportiva a longo prazo.
10. A avaliação da execução das habilidades desportivas elementares.
11. Os fundamentos de uma educação para a saúde.
12. Primeiros socorros e suporte básico de vida, a um nível elementar.
13. A estrutura da carreira de treinador de Desporto e as respetivas exigências.
SABERES-FAZER
O treinador de Grau I é capaz de:
1. Utilizar técnicas e estratégias de comunicação em função das necessidades contextuais.
2. Organizar os praticantes, o equipamento e as infraestruturas na sessão de treino, assegurando as
necessárias condições de segurança.
3. Dirigir os praticantes na sessão de treino, assegurando o exercício das competências de ensino
fundamentais (explicação, demonstração, observação e correção).
4. Avaliar o treino dos praticantes, analisando as atitudes, os comportamentos e os resultados alcançados.
5. Organizar competições informais, criando condições de igualdade de participação e valorizando o gosto pela
modalidade e pelo espírito desportivo.
6. Organizar e orientar os praticantes na preparação e na realização da competição, assegurando as condições
de segurança e a salvaguarda dos valores éticos da prática desportiva.
7. Avaliar os praticantes e a equipa em competição, analisando as atitudes, os comportamentos e os resultados
alcançados.
8. Participar na conceção do planeamento da atividade de treino e de competição.
9. Participar no recrutamento de praticantes para a prática da modalidade desportiva.
10. Realizar o registo de toda a informação da unidade de treino e da competição pertinente para a
monitorização da atividade desportiva do praticante.
11. Aplicar técnicas elementares de primeiros socorros e de suporte básico de vida e de identificar estados
traumáticos que justificam o recurso a agentes especializados.
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SABERES-SER
O Treinador de Grau I:
1. Valoriza o recurso a formas de comunicação compreensíveis e acessíveis a todos os praticantes.
2. Valoriza o espírito desportivo em todos os ambientes e circunstâncias de prática desportiva.
3. Promove e dinamiza o sentido de responsabilidade e de autonomia dos praticantes.
4. Valoriza e encoraja atitudes e comportamentos proactivos dos praticantes.
5. Adota boas práticas profissionais, eticamente fundadas, no exercício da atividade.
6. Assume atitudes e comportamentos que dignificam a figura do praticante desportivo.
7. Valoriza a participação efetiva da responsabilidade parental no apoio e acompanhamento da atividade
desportiva dos praticantes.
8. Encoraja, nos praticantes, a fidelização à prática desportiva e o desenvolvimento de hábitos de vida
saudáveis. (pp. 15-16)
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ORGANIZAÇÃO DA COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL – GRAU I
O curso de treinadores integra três componentes: Formação Geral, Formação Específica e Formação Prática
(Estágio). A Componente de Formação Geral – Grau I, com duração de 36 horas, está organizada em 5
Unidades de Formação (UF):
Unidades de Formação
UF1 - Teoria e Metodologia do Treino Desportivo
UF2 - Pedagogia e Didática do Desporto
UF3 - Funcionamento do Corpo Humano, Primeiros socorros e Antidopagem
UF4 - Desporto adaptado
UF5 - Ética no Desporto

Horas
12
15
5
2
2

Esta componente desenvolver-se-á de acordo com o seguinte plano:
Número
da Sessão

Temática

Duração
(horas)

Tipo de
sessão

Atividades
Apresentação de formandos e formadores, com
especial destaque para o coordenador do curso.
Apresentação da organização e do modo de
funcionamento do curso.
Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.
Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.
Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.
Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.
Resolução do teste de avaliação ou do trabalho
a indicar pelos formadores
Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.

1

Apresentação

0,5

Síncrona

2

UF1 – Fundamentos do
processo de treino; princípios
do treino

1,5

Síncrona

2,5

Assíncrona

UF1
–
Introdução
às
capacidades ou qualidades
motoras; a unidade de treino

1,5

Síncrona

4,5

Assíncrona

1

Assíncrona

1,5

Síncrona

3

Assíncrona

Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.

1,5

Síncrona

Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.

3

Assíncrona

Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.

1,5

Síncrona

Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.

3

Assíncrona

Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.

3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

UF1 - Avaliação
UF2 - Treinador como formador
de pessoas; A igualdade como
um princípio estruturante da
prática pedagógica; Aprender a
ser treinador: missão e projeto;
A cultura de “boas práticas”
pedagógicas na promoção da
adesão e afiliação ao desporto
UF2 - O treino desportivo
centrado no praticante; O
compromisso entre competição
e inclusão no treino de jovens;
O treino desportivo como
processo de ensinoaprendizagem
UF2 - Estratégias para
autonomização gradual dos
praticantes na aprendizagem;
Estratégias para
responsabilização efetiva dos
participantes no processo de
treino
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13

UF 2

14
15

UF 3 - Funcionamento do Corpo
Humano, Primeiros socorros e
Antidopagem

16
17

1,5

Assíncrona

1,5

Síncrona

2,5

Assíncrona

1

Assíncrona

1,5

Síncrona

2

Assíncrona

0,5

Assíncrona

UF 4 - Desporto adaptado
18
19

UF5 - Ética no Desporto

Resolução do teste de avaliação ou do trabalho
a indicar pelos formadores
Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.
Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.
Resolução do teste de avaliação ou do trabalho
a indicar pelos formadores
Apresentação das noções fundamentais
relativas às temáticas indicadas.
Esclarecimento de dúvidas dos formandos.
Leitura
e
análise
da
documentação
disponibilizada pelos formadores.
Resolução do teste de avaliação ou do trabalho
a indicar pelos formadores

O desempenho do formando em cada UF será avaliado, numa escala numérica de 0 a 20, através de testes
e/ou trabalhos individuais ou em grupo. O sistema de avaliação de cada UF será comunicado ao formando
no início da componente.
Para ser aprovado na Componente de Formação Geral, o formando deverá obter aprovação em cada uma
das UFs. Caso não seja aprovado durante a realização da UF, o formando terá direito à realização de uma
segunda fase de avaliações, a agendar pelos formadores.
Os materiais a disponibilizar pelos formadores, ao longo do curso, são compostos por: diapositivos utilizados
durante as sessões síncronas, manuais das UFs disponibilizados pelo IPDJ, outros documentos considerados
relevantes, sugestões de exercícios e atividades que assumem o papel de avaliação formativa, vídeos e sítios
ou aplicações informáticas relevantes para a aprendizagem dos formandos. Estes materiais procuram, ainda,
promover a autonomia dos formandos na sua aprendizagem, dotando-os de ferramentas de consulta de
informação e pesquisa que os acompanhem ao longo da vida.
Durante as sessões assíncronas que não são dedicadas à avaliação das aprendizagens dos formandos, estes
podem interagir com os formadores e restantes formandos no sentido de esclarecer qualquer dúvida. O
acompanhamento por parte dos formadores pretende-se que seja bastante próximo, alicerçando os
processos de aprendizagem dos formandos.
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EQUIPA FORMATIVA
A equipa formativa responsável pela Componente de Formação Geral é constituída por:
João Gonçalves





Pós-graduação em Medicina do Exercício e desporto.
Pós-graduação Medicina e Reabilitação no futebol.
Enfermeiro no Centro de Medicina Desportiva do Porto e Padroense FC.
Responsável Controlo Dopagem, Autoridade Antidopagem de Portugal.

José Mário Cachada










Licenciatura em Educação Física – Opção de Futebol – pelo Instituto Superior de Educação Física da
Universidade do Porto (atual Faculdade de Desporto) – 1987.
Mestrado em Ciências do Desporto, ramo de Gestão Desportiva, na Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto (atual Faculdade de Desporto) – 2003.
Doutoramento em Ciências do Desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – 2013.
Curso de Treinador de Futebol - Grau II - UEFA B - Federação Portuguesa de Futebol - 2019.
Qualification Diploma Scout Professional Football - World Analysis Scouting Football - 2019.
Professor de Educação Física – desde 1983.
Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (Docente no
Mestrado em Ensino de Educação Física e Desporto) – 2019/2020.
Professor Coordenador do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro – 2019/2020.
Coordenador Técnico Adjunto para a Formação – U14 a U19 e Treinador Adjunto do Padroense
Futebol Clube – U16 – 2019/2020.

Pedro Seco








Tem 46 anos e é natural do Porto
Licenciado em Educação Física e Desporto pelo ISMAI
Mestre em ciências do desporto, Treino de Alto Rendimento Desportivo, FADEUP
Curso de Treinador de Futebol UEFA B
Curso de Treinador de Hóquei em Patins, Nível 3
Professor de Educação Física
Coordenador Regional Porto do Programa Nacional das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na
Escola (UAARE).

Sofia Sá Cachada






Licenciada em Ciências do Desporto – ramo de Desporto para Populações especiais – pela Faculdade
de Desporto da Universidade do Porto.
Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto.
Apresenta onze anos de experiência no trabalho com bebés, crianças, jovens e adultos em diversos
contextos na área da Educação Física, Natação e Judo.
Especializou o seu trabalho no Judo e na Educação Física com crianças dos 3 aos 5 anos, dando aulas
e treinos a partir destas idades
Formadora na área da Educação Física e do Desporto em geral, com especialização nas áreas do Judo
e dos Desportos de Combate para Educadores, Professores do Primeiro Ciclo, futuros Profissionais
do Desporto, Professores de Educação Física e Treinadores.
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Colabora, desde 2014, com a Escola de Judo Nuno Delgado, com experiência em projetos sociais
destinados a crianças e jovens.
Escola de Judo Nuno Delgado – Coordenadora dos Projetos Sociais a nível nacional.
Assistente convidada no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Curso de Treinador de Judo – Grau II – Federação Portuguesa de Judo.
Cinto Negro – 2º Dan de Judo

A equipa formativa reunirá, através da plataforma Zoom, antes do início da Componente de Formação para
que seja concluída a calendarização da mesma e uniformizadas as formas de atuação e os critérios de
avaliação a aplicar em cada UF, e sempre que tal se afigure necessário para o bom funcionamento da
formação. Para além disso, cada formador reunirá frequentemente com o Diretor do Curso – Componente
de Formação Geral para que sejam transmitidas todas as informações relativas ao progresso dos formandos
e às atividades desenvolvidas no âmbito de cada UF.
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FORMA DE FUNCIONAMENTO
A Componente de Formação Geral – Grau I funcionará em regime e-learning, através de duas plataformas:
Google Classroom
Esta será a plataforma que servirá de base ao funcionamento da componente geral, sendo através dela que
os formadores disponibilizarão todos os documentos de apoio e os instrumentos de avaliação. Os formandos
poderão, por seu lado, utilizar as funcionalidades da plataforma para colocarem questões aos formadores e
submeter os instrumentos de avaliação realizados e aceder à respetiva avaliação e/ou comentários.
Para acederem aos conteúdos e a todas as funcionalidades do Google Classroom, os formandos deverão
utilizar uma conta Google (gmail) para acederem à plataforma e ingressar na turma respetiva, através da
introdução de um código que será fornecido no início da formação.

Zoom
Esta plataforma será utilizada para a realização das sessões síncronas. Através de um link de acesso (ou de
um código da reunião e respetiva palavra chave) que será disponibilizado no dia anterior ao início do curso,
os formandos poderão aceder a uma videoconferência durante a qual estarão em interação em tempo real
com o formando, podendo colocar questões e/ou fazer comentários.

Estas duas plataformas são de utilização gratuita e bastante intuitiva, complementando-se na facilitação e
no suporte da aprendizagem dos formandos.
Sempre que necessário, serão fornecidos aos formandos guiões de utilização destas plataformas. Um deles
será enviado, por e-mail, para cada formando e guiará os formandos no processo de ingresso na turma. Este
guião encontra-se anexo a este documento.
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RESPONSÁVEIS PELA COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL – GRAU I
1. Diretor do Curso – Componente de Formação Geral
José Mário Cachada










Licenciatura em Educação Física – Opção de Futebol – pelo Instituto Superior de Educação Física da
Universidade do Porto (atual Faculdade de Desporto) – 1987.
Mestrado em Ciências do Desporto, ramo de Gestão Desportiva, na Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto (atual Faculdade de Desporto) – 2003.
Doutoramento em Ciências do Desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – 2013.
Curso de Treinador de Futebol - Grau II - UEFA B - Federação Portuguesa de Futebol - 2019.
Qualification Diploma Scout Professional Football - World Analysis Scouting Football - 2019.
Professor de Educação Física – desde 1983.
Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (Docente no
Mestrado em Ensino de Educação Física e Desporto) – 2019/2020.
Professor Coordenador do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro – 2019/2020.
Coordenador Técnico Adjunto para a Formação – U14 a U19 e Treinador Adjunto do Padroense
Futebol Clube – U16 – 2019/2020.

2. Coordenador do Projeto Formação Desportiva
Bruno Alexandre Sousa
Qualificações
 Treinador de andebol grau 4 EHF Master Coach, experiencia em coordenação de equipas em
escalões de formação
 Formador na Faculdade de Motricidade Humana, nas vertentes de Andebol, em treino nos escalões
de formação.
 Formador de treinadores de grau 1 e 2, na associação de andebol de Lisboa em formato E-Learning
Formação Académica
 Licenciatura em educação física e desporto, pela Faculdade de Motricidade Humana, entre os anos
de 1994 e 1999, Pré-Bolonha
Experiência Profissional
 Jogador profissional de Andebol, no “Clube de Futebol os Belenenses, entre os anos de 1994 e 2005
 Atendimento em loja, na empresa “TMN”, entre os anos de 1994 e 1996
 Assistente administrativo, na empresa “Imprensa Nacional-Casa da Moeda”, entre os anos de 1996 e
2001
 Administrador na empresa “Caturreira” – Importação em exportação de produtos para animais,
entre os anos de 2001 a 2005
 Treinador de andebol, nos escalões de formação, no “Clube de Futebol os Belenenses”, entre os
anos de 2006 e 2016
 Treinador e coordenador de formação, no Clube “Casa da Cultura de Loulé”, entre os anos de 2016 e
2018
 Treinador e coordenador de formação no “Clube de futebol os Belenenses”, entre os anos de 2018 e
2019
 Treinador e coordenador de formação no “Clube Oriental de Lisboa”, entre os anos de 2019 e 2020
 Responsável pelo projeto de formação para agentes desportivos, professores de educação física,
clubes desportivos, autarquias e demais, em formato presencial e não-presencial
 Formador de treinadores de grau 1 e 2 pela Associação de Andebol de Lisboa em formato e-learning
 Formador pela Faculdade de Motricidade Humana, na modalidade de andebol
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO
No final de cada UF, será pedido a cada formando que preencha um pequeno questionário online de
avaliação da formação, no sentido de procurar melhorar as práticas ao longo do curso.
Após a finalização da Componente de Formação, os formandos responderão a um questionário de avaliação
da mesma, segundo modelo aprovado pela DGERT.

CONTACTOS
Bruno Alexandre Sousa
926 888 764
geral@formacaodesportiva.pt

REFERÊNCIAS
IPDJ (2020). Referenciais de Formação Geral - Cursos de Treinadores de Desporto. Lisboa: IPDJ. Disponível em
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/117823/Referenciais+de+Formac%CC%A7a%CC%83o+Geral2.
pdf/92f897a8-5fd0-200f-65a0-1fc38334471b?t=1588687152649

Página 10 de 13

COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL - GRAU I

APOIOS E PARCERIAS

APOIAMOS

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT.
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REGULAMENTO DA COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL DOS CURSOS DE TREINADORES DESPORTIVOS
(GRAU I)
1. ORGANIZAÇÃO
O presente documento visa regulamentar a organização da Componente de Formação Geral dos Curso de
Treinadores Desportivos (Grau I) organizado pela BizPoint, no âmbito do projeto Formação Desportiva.
O curso realiza-se no âmbito do Programa Nacional Formação de Treinadores, de acordo com o estipulado no Lei
nº 40/2012 de 28 de Agosto, com as alterações previstas na Lei n.º 106/2019.

2. DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO
Podem candidatar-se a frequentar a Componente de Formação Geral dos Curso de Treinadores Desportivos
(Grau I) todas as pessoas que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:



Idade mínima 18 anos (no ano de emissão do Diploma de Qualificações);
Escolaridade mínima obrigatória à data de emissão do Diploma de Qualificações;
A escolaridade obrigatória determina-se em função da data de nascimento, nos seguintes termos:

Escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a lei) em função dos candidatos
4 anos
Para indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966.
6 anos
Para indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980
9 anos
Para indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 2002
Para indivíduos nascidos a partir de 1 de janeiro de 2003 e/ou que se
12 anos
inscreveram, no ano letivo de 2009/2010, no 1.º ou no 2.º ciclos do ensino
básico ou no 7.º ano de escolaridade

3. ESTRUTURA, CONTEÚDOS E AVALIAÇÃO
A Componente de Formação Geral está organizada em 5 Unidades de Formação (UF):
Unidades de Formação
Teoria e Metodologia do Treino Desportivo
Pedagogia e Didática do Desporto
Funcionamento do Corpo Humano, Primeiros socorros e Antidopagem
Desporto adaptado
Ética no Desporto

Horas
12
15
5
2
2

O desempenho do formando em cada UF será avaliado, numa escala numérica de 0 a 20, através de testes e/ou
trabalhos individuais ou em grupo. O sistema de avaliação de cada UF será comunicado ao formando no início da
componente. O formando é aprovado em cada UF se obtiver uma avaliação igual ou superior a 10 (dez) valores,
arredondados às unidades.
Para ser aprovado na Componente de Formação Geral, o formando deverá obter aprovação em cada uma das UFs.
Caso não seja aprovado durante a realização da UF, o formando terá direito à realização de uma segunda fase de
avaliações.
A aprovação do formando na Componente de Formação Geral depende da assiduidade a 90% das horas desta
componente. Assim, se o formando exceder as 3 horas de faltas injustificadas será automaticamente excluído da
frequência do curso. As justificações das faltas deverão ser feitas, por escrito, ao Diretor de Curso e deverão conter
as respetivas provas.

4. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
A Componente de Formação Geral decorrerá em regime e-learning, com base na plataforma Google Classroom e
com sessões síncronas realizadas através da plataforma Zoom. As datas de início e final da formação e o
respetivo programa constarão da informação fornecida aos candidatos na abertura das inscrições.

5. INSCRIÇÕES
5.1. Procedimentos
A inscrição é feita através do preenchimento de um formulário online a disponibilizar a todos os interessados.
Nesse formulário, são solicitados os dados pessoais estritamente necessários para a identificação, o contacto e a
emissão de recibos e certificados. É ainda solicitada a submissão do certificado de habilitações que comprove os
requisitos de frequência da Componente de Formação Geral.
A inscrição é considerada válida após a receção do comprovativo de pagamento de 25€ (valor a ser deduzido do
valor total da componente geral).
5.2. Limite de inscrições e critérios de seleção
As inscrições estão limitadas a um máximo de 30 participantes.
Caso se inscrevam mais de 30 pessoas, serão admitidos os primeiros 30 participantes a validarem a sua inscrição
e que reúnam as condições necessárias ao ingresso na formação.
A formação não será realizada se não for atingido o número mínimo de 15 participantes.

5.3. Preços e modalidades de pagamento
Os valores a pagar pela frequência da Componente de Formação Geral e os momentos para pagamento estão
definidos na seguinte tabela:

Valor total a pagar
25€
100€

75€

Modalidades de pagamento
Ato da inscrição
Até uma semana antes da data de
início do curso

A falta de algum destes pagamentos é motivo de exclusão da frequência da formação.

6. CERTIFICADO
Com a conclusão com aproveitamento de todas as UFs da Componente de Formação Geral, será emitido, pela
entidade formadora, o respetivo Diploma de Qualificações.

