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FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA O TREINO DE ANDEBOL DE PRAIA 
REGULAMENTO 

 
1- ORGANIZAÇÃO 
A Formação Especializada Para O Treino De Andebol De Praia é organizado pela Federação 
de Andebol de Portugal. 
A responsabilidade de regulamentação do curso compete a Federação de Andebol de 
Portugal, através do seu Departamento de Formação, a quem compete verificar as 
respetivas condições de exequibilidade. 
Todo o processo será coordenado pelo Departamento de Formação da Federação e pelo 
Departamento de Andebol de Praia. 
 
2 - CALENDARIZAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR  
2.1 - CALENDARIZAÇÃO 
• Componente Teórica: 30 de maio a 11 de junho de 2022. 
• Componente Prática: 12 de junho de 2022. 
• Avaliação - 13 de junho. 
 
2.2 - ESTRUTURA CURRICULAR 
Será constituído por uma componente curricular de 11h, e avaliação. 
 

 
 
3 - DESTINATÁRIOS 
Podem candidatar-se a frequentar a esta for todas as pessoas de ambos os sexos que, 
cumulativamente, preencham as seguintes condições: 
• Detentor do TPTD de Treinador de Andebol ou que esteja a frequentar um curso na 
atualidade. 
• Idade mínima 18 anos 
 
3 - OBJECTIVOS 
• Realizar uma Formação Especializada para o treino de Andebol de Praia Curso de 
Andebol de Praia como um complemento ao Curso de Treinador de Grau 1; 
• Os alunos que obtiverem aprovação na formação serão certificados como treinador 
Especialista em Andebol de Praia. 
 
  
4 - DEFINIÇÃO GENÉRICA DO PERFIL PROFISSIONAL 
A certificação de treinador Especialista em Andebol de Praia - concede ao seu proprietário as 
competências necessárias para iniciar os princípios fundamentais de jogo de Andebol de 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA ONLINE Presencial Data Horario

Desenvolvimento profissional 1H 30 de Maio 20h30 - 21h30

Regras de jogo 1H 30 de Maio 21h45 - 22h45

Treino técnico-tático de Andebol de Praia 4H 6 de Junho 19h00 - 23h00

Metodologia de Ensino do Andebol de Praia 2H 11 de Junho 09h00 - 11h00

Sessão prática 3H 12 de Junho 09h00 - 12h00

Total - 11h 8H 3H

Teste de Avaliação 13 de Junho 22h00 - 23h00
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Praia, bem como promover organização e participação nas atividades dessa modalidade 
desportiva. 
 
5 - CAPACIDADES PROFISSIONAIS 
• Familiarizar os alunos com os elementos fundamentais do Andebol de Praia e 
facilitar a compreensão do jogo; 
 
• Desenvolver o ensino do Andebol de Praia, seguindo os objetivos, conteúdos, 
diretrizes metodológicas e de avaliação, dependendo da programação geral da atividade; 
• Desenvolver nos alunos as habilidades técnicas e táticas básicas de Andebol de 
Praia, no contexto do jogo, usando o equipamento, materiais apropriados e material 
didático; 
• Avaliar o progresso da aprendizagem, identificar erros de execução técnica e tática 
dos atletas, suas causas e aplicar os métodos e meios necessários para a sua correção, 
preparando-os para as fases posteriores da técnica desportiva; 
• Participação direta em competições desportivas do seu nível, dando instruções com 
conteúdo técnico e tático, bem como aquelas relacionadas a padrões de convivência e 
prática desportiva; 
• Informar sobre roupas apropriadas para a prática de Andebol de Praia; 
• Selecionar, preparar e supervisionar o material didático; 
• Ensinar e aplicar as regras básicas do regulamento do Andebol de Praia; 
• Transmitir as regras, valores e conteúdo ético do Andebol aos atletas de praia. 
 
 
6 - PLATAFORMA 
 
As sessões decorrerão em regime e-learning, na plataforma Zoom. Para esse efeito é exigido 
aos participantes que tenham um computador ou smartphone com câmara e microfone. 
 
7 - PRELETORES 
Corpo de Preletores a confirmar brevemente. 
 
8 - AVALIAÇÃO 
Para obter aprovação nesta formação será necessário que os participantes tenham 
frequência de 80% do nº das sessões lecionadas. 
 
• A avaliação de conhecimentos e competência dos participantes é realizada mo final 
da formação, através de um teste escrito (online). 
• A classificação final será expressa apenas em aprovado ou não aprovado. 
 
9 - ASSIDUIDADE 
Regras no decorrer da sessão: 
• obrigatório ter a câmara do computador/smartphone ligada durante toda a sessão. 
Se a câmara estiver desligada será marcada falta de presença 
• durante a sessão será realizada com regularidade a chamada dos participantes 
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10 - INSCRIÇÕES 
 
• As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação no link 
https://fpa.eventkey.pt/geral/inseririnscricao.aspx?evento=6&formulario=6&login=false&re
direct=true. 
• É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca 
esquecendo de colocar o respetivo email. 
• As inscrições só serão válidas após a realização do pagamento da taxa de inscrição. 
• Os dados para faturação deverão ser inseridos no ato da inscrição. 

 


