A TODOS OS SÓCIOS

COMUNICADO 04/2016
Cruz Quebrada, 17 de fevereiro de 2016

Assunto: Curso de Treinadores de Tiro com Arco de Grau I

Vem por este meio a FPTA informar os eventuais interessados na realização do Curso de Treinadores de Tiro
com Arco de Grau I.
Este curso tem por principal objectivo credenciar novos treinadores de Tiro com Arco, enquadrados nos
requisitos do PNFT para atribuição do Título Profissional de Treinador de Desporto de Grau I da Federação
Portuguesa de Tiro com Arco, e inclui os seguintes componentes:




Nº 10/I-G/2016 – Componente Geral (G1) – 41h
Nº 11/I-E/2016 – Componente Específica (E1) – 40h
Nº 6/I-P/2016 – Componente Prática / Estágio (P1) – 550h (uma época desportiva)

A realização do presente curso está condicionada a um número mínimo de 12 inscrições na Componente
Específica. A Componente Geral não contempla um número mínimo de inscrições.

Com os melhores cumprimentos
Pela Direção da FPTA,

Luís Vieira
(Presidente da FPTA)
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Curso de Treinador de Tiro com Arco de Grau I

Objetivos:
Este curso tem como objetivo qualificar Treinadores de Tiro com Arco, enquadrados nos requisitos do PNFT
para atribuição do Título Profissional de Treinador de Desporto de Grau I da Federação Portuguesa de Tiro com
Arco.

Plano Curricular do Curso e Formadores:
O curso é composto por três módulos, com a seguinte composição:
Curso Nº 10/I-G/2016 - Unidades de Formação Geral (G1) – Total de 41 horas letivas
Unidade
G1.1
G1.2
G1.3
G1.4
G1.5
G1.6
G1.7
G1.8
G1.9

Conteúdo
Didática do desporto
Psicologia do desporto
Pedagogia do desporto
Aprendizagem e desenvolvimento motor
Observação e análise das habilidades desportivas
Funcionamento do corpo humano, nutrição e primeiros socorros
Teoria e metodologia do treino desportivo - desportos individuais
Luta contra a dopagem
Desporto para pessoas com deficiência

Duração
8 horas
4 horas
6 horas
4 horas
4 horas
6 horas
6 horas
2 horas
1 hora

Formador
Gnosies
Gnosies
Gnosies
Gnosies
Gnosies
Gnosies
Gnosies
Gnosies
Gnosies

Componente Geral - Gnosies (e-learning)
A Componente Geral do presente Curso de Treinadores de Tiro com Arco de Grau I irá ser realizada através da
plataforma e-learning “Gnosies” em articulação com a Confederação de Treinadores de Portugal e com a DLC
(Distance Learning Consulting). (Mais informações em: http://www.gnosies.com/pt/cursos/10009/legislacao/)
Os formandos poderão realizar a Componente Geral através do sistema de ensino à distância, que permitirá
uma economia de custos e tempo.
A plataforma a utilizar no decorrer da Componente Geral será a Netforma Da Vinci Web 2.0/3.0®, os dados de
login irão ser facultados após a inscrição pelos serviços administrativos da FPTA.
Após serem facultados os dados de login, os formandos deverão aceder à plataforma através do endereço:
http://elearning-gnosies.dlc.pt/.
Para obter mais informações acerca da plataforma poderá visualizar o vídeo do Curso de Formação de
Treinadores (DLC / Gnosies) no seguinte link: http://www.dlc.pt/downloads/formacao_treinadores.mp4.
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Curso Nº 11/I-E/2016 - Unidades de Formação Específica (E1) – Total de 40 horas letivas
Unidade
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5

Conteúdo
Conceitos básicos de Tiro com Arco
Material e Equipamentos para Tiro com Arco
Posição Corporal e Técnica de Tiro
Metodologia de ensino de Tiro com Arco e regras de segurança
Acompanhamento e supervisão de praticantes de Tiro com Arco

Duração
4 horas
4 horas
20 horas
8 horas
4 horas

Formador

Carlos Freitas

Curso Nº 6/I-P/2016 - Formação Prática / Estágio (P1) – Total de 550 horas
A realizar de acordo com o Regulamento de Estágios da FPTA.

Horários e Locais de Realização:
Módulo
G1- Formação
Geral

Datas
1 de abril 2016 a 31 de maio 2016
Exame Presencial - 10 de junho 2016

Horário
9h - 10h

Local
Online
Hotel Amazónia (Jamor)

E1- Formação
Específica

10, 11, 12, 18 e 19 de junho 2016

9h - 19h

Hotel Amazónia (Jamor)

1 de setembro 2016 a 31 julho 2017

A definir

Clube de Acolhimento

P1 - Estágio

A FPTA poderá ter de efectuar ajustes ao presente calendário, sendo os participantes oportunamente
informados.

Destinatários e Condições de Acesso:
O Curso destina-se a todos os interessados que cumpram os seguintes requisitos:
a) Idade mínima de 18 anos à data de início do curso;
b) Escolaridade mínima obrigatória, determinada em função da data de nascimento, nos seguintes termos:
Data de Nascimento
Até 31 de dezembro de 1966
Entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980
A partir de 1 de janeiro de 1981
Alunos matriculados em 2009/2010 em qualquer ano escolar dos 1º e 2º ciclos ou
no 7º Ano de escolaridade (nº 1 do art. 8º da Lei nº 85/2009, de 27 de agosto).

Escolaridade obrigatória
4 anos de escolaridade
6 anos de escolaridade
9 anos de escolaridade
12 anos de escolaridade

Procedimentos de Inscrição:
Os interessados em participar no curso ou num dos módulos (G1 ou E1) devem remeter a ficha de inscrição em
anexo aos serviços administrativos da FPTA até às 15h do dia 17 de Março de 2016.
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As taxas de inscrição a cobrar pelo curso são as seguintes:




Nº 10/I-G/2016 – Componente Geral (G1) - 150,00€
Nº 11/I-E/2016 – Componente Específica (E1) - 150,00€
Nº 6/I-P/2016 – Componente Prática / Estágio (P1) – sem custos

O pagamento da componente geral deverá ser realizado no momento da inscrição, já o pagamento da
componente específica deverá ser efetuado até 2 semanas antes do início do mesmo. Ambos os pagamentos
deverão ser efetuados por transferência bancária para o NIB 0035.0397.00016717431.93 com a identificação
do formando, e o respetivo comprovativo enviado por e-mail para a FPTA.

Avaliação:
Neste curso está previsto um sistema de avaliação final sendo os participantes classificados numa escala de
avaliação quantitativa de 0 a 20 valores para as três componentes de formação. A avaliação da Componente
Geral será efetuada em exame final presencial. A avaliação da Componente Específica será efetuada para cada
unidade de formação, e por regra no final da mesma, salvo indicação em contrário pelo Formador.
A progressão do formando para a componente de formação prática (Módulo P1 - Estágio) depende de uma
avaliação sumativa com aproveitamento (nota igual ou superior a 10), tanto na componente de formação geral
como na componente de formação específica da modalidade.
A classificação destas componentes obtém–se pelo cálculo da média ponderada das notas obtidas nas
diferentes unidades de formação, usando como fatores de ponderação a carga horária, sendo que a
classificação em cada uma das unidades de formação não pode ser inferior a 10 valores. Sempre que um
formando reprova numa unidade de formação, reprova na componente de formação da qual esta é parte
constituinte.
A conclusão do curso com aproveitamento depende da obtenção da avaliação sumativa positiva (nota igual ou
superior a 10 com arredondamento à décima) em todas as componentes de formação (módulos). A
classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: CF = ( 2FG + 3FE + 2FP ) / 7
Quando um Formando reprova numa ou mais unidades de formação (UF) da componente de formação geral ou
específica, pode haver lugar à realização de um novo momento de avaliação, sendo da responsabilidade da
FPTA a definição das condições de realização e das formas e instrumentos de avaliação a utilizar.

Assiduidade:
Para efeitos de conclusão do curso de treinadores com aproveitamento e posterior certificação, a assiduidade
não pode ser inferior a 90% da carga horária do percurso formativo nas componentes de formação geral e
específica, nem inferior a 75% do tempo de duração de qualquer das unidades formativas.
Sempre que um formando não cumpra os requisitos de assiduidade nos termos do que acima se refere, cabe à
FPTA apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como desenvolver os mecanismos de
recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente definidos.
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Equivalência de Componente Geral:
Os formandos que detenham licenciatura em Ciências do Desporto ou equivalente, poderão obter equivalência
para o Módulo G1 e respetiva dispensa de frequência. Os formandos nessas condições deverão apresentar o
Certificado de Reconhecimento de Competências (CRC) emitido pelo IPDJ, documento este que comprova essa
equivalência. Este documento deverá ser solicitado junto dos serviços do IPDJ através da plataforma
PRODesporto (http://prodesporto.idesporto.pt).

Outras Informações:







O programa detalhado e distribuição dos conteúdos pelo horário indicado será enviado aos participantes;
Este curso será lecionado e serão distribuídos elementos de suporte à formação em Português;
O custo de inscrição não inclui refeições e alojamento, que serão por conta dos participantes;
Para o Módulo Específico E1, os participantes deverão estar vestidos de forma confortável e adequada à
prática desportiva; os requisitos de material de tiro com arco serão comunicados antecipadamente ou pelo
Formador;
Em caso de serem necessárias informações adicionais estas deverão ser solicitadas aos serviços
administrativos da FPTA através do e-mail fpta@fpta.pt.

Anexo:


Impresso de Inscrição
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Espaço reservado FPTA

Inscrição CT-I
FPTA Modelo F-04/15

IMPRESSO DE INSCRIÇÃO – Curso de Treinadores Grau I
De acordo com a informação publicada pela FPTA sobre o mesmo, venho por este meio solicitar a minha
inscrição no Curso de Treinadores de Grau I na seguinte modalidade:
(selecionar uma ou várias das seguintes opções de inscrição, consoante o caso aplicável)
1 – Curso Completo – Módulos G1, E1 e P1
2 – Módulo G1 – Componente Geral
3 - Módulo E1 – Componente Específica
4 - Módulo P1 – Estágio
Nome completo do participante:

Morada:
Cód. Postal:

Localidade:

Contacto Telefónico:

NIF:

Nº FPTA:

Correio electrónico:
Nº Cartão Cidadão:
Habilitações Literárias:

Data Nascimento:

Validade:

9º Ano

Licenciatura

Qual?

12º Ano

Mestrado/Dout. Qual?

Formando

Outra (preencher nome e NIF)

Atividade Profissional:
Entidade a Faturar:

NIF:

Nome:

Data :

Assinatura :

Anexo ao Lar Feminino do ISEF – Estrada da Costa
1495-688 Cruz Quebrada – Dafundo – Portugal
Tel/Fax: +351 214199028
e-mail: fpta@fpta.pt
website: www.fpta.pt

Página 6 de 6

Apoio:

