
 
 

Curso de Formação 

Andebol – Uma Nova 
Abordagem do Jogo 
 

Curso Acreditado pelo CCPFC 
– Concessão de 1 Crédito 

 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Entidade Formadora Acreditada pelo CCPFC/ENT–ES–0443/08 
 

 
Data de realização:  
29, 30 e 31 de Outubro de 2010 
 
Local de realização:  
Portimão Arena, Parque de Feiras e 
Exposições de Portimão, 8500-726 Portimão 
 
Destinatários:  

• Professores de Educação Física 
• Professores das AEC’s 
• Treinadores de Andebol 

 
Principais Benefícios:  
O curso irá permitir ao participante: 
 

• 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 de 
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 
• Situações de trabalho individual 
• Situações de trabalho em grupo 
• Situações de prática 
• Situações de prática pedagógica 

 
Duração:  

• 25 Horas  
 
Horário:  

• 29 de Outubro: 18:30-22:30h  
• 30 e 31 de Outubro: 9:00-13:00h; 14:30-

19:00h  
• Trabalho Aplicado: 4h 

 
N.º de participantes:  

• Mínimo: 15 
• Máximo: 25 

 
Director do Curso:  

• Prof. Doutor Pedro Sequeira 
 

Formador(es):  
• Prof. Doutor Pedro Sequeira 
• Dra. Aldina Sofia Oliveira da Silva 
 

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

 

Inscrições   



Os elementos necessários para a inscrição são a ficha de candidatura, fotocópia ou ficheiro PDF do 
diploma de curso e o pagamento. 

As inscrições devem ser efectuadas até 28 de Outubro, ao cuidado de Teresa Fialho, por e-mail 
(teresafialho@esdrm.pt), correio ou fax: 243 999 292.  

O pagamento pode ser efectuado: 

• por cheque à ordem de IGCP – Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P., 
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 “ANDESCOL”+”primeiro e último nome do participante”, devendo ser enviado, por 
correio electrónico, fax ou correio, cópia do comprovativo da transferência bancária efectuada, 
acompanhada das seguintes informações: Nome completo, residência e n.º de contribuinte 
fiscal, a fim de ser emitido o recibo. 

As inscrições só serão válidas após confirmação de pagamento (anexar comprovativo de pagamento) e 
serão consideradas por ordem de recepção do respectivo comprovativo. 

Os critérios de selecção dos candidatos são a ordem de entrada da inscrição na ESDRM e a experiência 
profissional. 
A ficha de candidatura está disponível em www.esdrm.pt 
 
 

Informações   
Teresa Fialho 
E-Mail: teresafialho@esdrm.pt  |www.esdrm.pt 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior | Avenida Dr. Mário Soares - Pavilhão Multiusos | 2040-413 Rio 
Maior  
Tel. 243 999 280 | Fax 243 999 292 

 

    Organização                Apoios 
  

 
 
 
 
 
 


