
Este Curso, organizado pela Escola Superior de Rio Maior, Federação de Andebol 

de Portugal e Desporto Escolar, destina-se a Professores de Educação Física com 

grupo/ equipa de Andebol  

Os benefícios e destinatários são os seguintes: 

 

- Na carreira Docente: Professores de Educação Física com grupo/equipa de Andebol -

Avaliação com aproveitamento (50 horas) – atribuição de 2 créditos. 

 

- Na carreira de Treinador: Professores de Educação Física com grupo/equipa de Andebol). 

 

Sem opção Andebol 
 

Avaliação com aproveitamento - atribuição do Grau 2 de Treinador. 

 

Com opção Andebol 

 

Avaliação com aproveitamento - atribuição do Grau 3 de Treinador  

 

Os principais objectivos são os seguintes: 

 

· Explicar e fundamentar as transformações na Didáctica do andebol;  

 

· Identificar e conhecer os diferentes níveis de Interpretação do jogo (Introdução, Elementar e 

Avançado); 

 

· Seleccionar e utilizar os meios de treino e Procedimentos de intervenção pedagógica 

Associados à organização e condução das Situações de aprendizagem; 

 

· Seleccionar e implementar procedimentos de Avaliação de acordo com os diferentes contextos 

e intervenção pedagógica. 

 

Programa  
 

· Pressupostos de utilização do Andebol na escola 

 

· Os meios de treino e a sua relação com as Orientações metodológicas dos programas 

 

· O Andebol na escola. 

 

· Estudo dos níveis de interpretação do jogo. 

 

· O andebol de 5 Situações de exercício típicas do Nível introdução. 

 

· Situações de jogo condicionado. 

 

Treino da capacidade de discriminar e classificar 

níveis de jogo 

 

· Situações de avaliação e aprendizagem. 

 

· Avaliação dos formandos  

 

 



Métodos Pedagógicos: 

· Sessões plenárias 

· Sessões em e-learning 

· Situações de trabalho individual 

· Situações de trabalho em grupo 

· Situações de trabalho de campo 

 

 

Data de realização 

A definir para cada curso pela Federação de Andebol de Portugal (FAP) e Gabinete 

Coordenador do Desporto Escolar (GCDE) 

 

Local de realização: 

A definir para cada curso pela FAP e Gabinete Coordenador do Desporto Escolar (GCDE)  

 

Duração: 

1. Professores de Educação Física com grupo/equipa de Andebol 

· 3 Horas semanais treino / competição 

· 15 Horas e-learning 

· Acção de Formação - 12 horas presenciais 

 

2. Professores de Educação Física com grupo/equipa de Andebol - Sem opção 

Andebol 

· 3 horas semanais treino / competição 

· 60 horas e-learning 

· Acção de Formação - 12 horas presenciais 

3. Professores de Educação Física com grupo/equipa de Andebol - Com opção 

Andebol 

· 3 horas semanais treino / competição 

· 90 horas e-learning 

· Acção de Formação - 12 horas presenciais. 

 

N.º de participantes (por curso): 

· Mínimo: 15 

· Máximo: 25 

Os elementos necessários para a inscrição são, 

 A ficha de candidatura,  



 A fotocópia ou ficheiro PDF do diploma de curso, (professores)  

 O pagamento.  

 

A ficha de inscrição também se encontra aqui, em anexo.  

 

Preço: 35,00€ 
 
Inclui seguro, documentação de apoio e Certificado de Frequência de Formação 
 

A ficha de candidatura e a fotocópia ou ficheiro PDF do diploma de curso deverão ser 

entregues para o e-mail: marco.santos@fpa.pt 

 

O pagamento pode ser efectuado: 

Por cheque à ordem de IGCP – Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. e 

enviado ao cuidado de Teresa Fialho para a seguinte morada: Escola Superior de Desporto 

de Rio Maior | Pavilhão Multiusos | Av. Dr. Mário Soares | 2040-413 Rio Maior; por 

transferência bancária para o NIB 078101120112001184707, devendo ser discriminada com a 

referência “C26”+”primeiro e último nome do participante”. 

 

 A cópia do comprovativo da transferência bancária efectuada e indicação do primeiro e 

último nome devem ser enviados, por correio electrónico para: 

teresafialho@esdrm.ipsantarem.pt ou por fax: 243 999 292. 

As inscrições só serão válidas após confirmação de pagamento mediante a recepção do 

comprovativo da Transferência bancária efectuada. 

 

Informações 

Marco Santos 

E-Mail: marco.santos@fpa.pt |www.fpandebol.com 

Tel. 21 361 70 70 | Fax 21 361 70 79 

Federação de Andebol de Portugal – Departamento de formação 

Bairro Alto da Ajuda – Rua 2 – Vivenda 246 

1300-182 Lisboa 

Organização 


