CROSS TRAINING – TREINO FUNCIONAL
Formação para:
Treinadores Desportivos
Técnicos de Exercício Físico
Diretores Técnicos
Atletas
Alunos dos cursos de desporto
Todos os que tiverem interesse pela temática

Formadores:
Hélio Silva
Sofia Cachada

Regime: e-learning

Duração: 4 horas

Calendarização: de 26 e 28 julho 2021

www.formacaodesportiva.pt
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APRESENTAÇÃO
O Cross Training ou Treino Funcional é um tipo de treino que reúne diversos exercícios, baseados
nos movimentos e atividades do dia a dia (puxar, agachar, correr, levantar, saltar, empurrar),
promovendo, por isso, o trabalho de vários grupos musculares de forma muito dinâmica.
Destinada a treinadores desportivos, técnicos de exercício físico, diretores técnicos, atletas e todos
os que tiverem interesse pela temática, esta formação está subordinada ao tema “Cross Training –
Treino Funcional”. Constituído por pessoas com um currículo relevante neste tipo de treino, o
painel de formadores proporcionará uma abordagem atual, contextualizada e baseada na prática
profissional, proporcionando momentos de partilha de conhecimentos e experiências que irão,
certamente, enriquecer os diversos participantes.

LOCAL E HORÁRIO
Realizada em e-learning
26 e 28 de julho de 2021 – 20h30 - 22h30
(4 horas)

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A formação decorrerá de acordo com a seguinte calendarização:
1. Hélio Silva (90 minutos)
O treino HIIT
2. Sofia Cachada (90 minutos)
O treino funcional – Prático, divertido e para todos
O tempo restante destina-se à resposta a questões colocadas pelos participantes.
A formação será realizada em regime e-learning, através da plataforma Zoom. Os participantes
terão de ter a câmara ligada durante todas as sessões, estando garantidas todas as condições
técnicas para a realização da formação através da utilização de uma licença profissional.
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FORMADORES
Hélio Silva







Vice-presidente UPDTEF
Palestrante
Diretor Técnico Nutriset Gym
Formador Gnosies
Licenciado Educação Física e Desporto
Mestre treino de alto rendimento

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.
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

DESTINATÁRIOS
 Treinadores Desportivos
 Técnicos de Exercício Físico
 Diretores Técnicos
 Atletas
 Alunos dos cursos de desporto
 Todos os que tiverem interesse pela temática
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VALOR DA INSCRIÇÃO
Valor único de inscrição

35€*

* Todo o lucro obtido destina-se a uma instituição de solidariedade social.

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.
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