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CURSO DE TREINADOR 

INFORMAÇÃO GERAL 

CURSO DE TREINADORES DE NATAÇÃO 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO: 
 

A entidade formadora Gnosies em parceria com a Associação de Natação do Distrito de Leiria 

(ANDL) submeterá o pedido de Formação Inicial no Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P. (IPDJ), para realização do Curso de Treinadores de Natação de Grau I, de 

acordo com o Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) ao abrigo da Lei n.º 

106/2019. 

 

Existindo um número aceitável de formandos para realizar o curso, o mesmo decorrerá em 

Ansião (zona Centro).  

O processo de Formação Inicial em questão carece de avaliação e validação prévia por parte da 

entidade IPDJ, sendo que as datas referidas são provisórias, podendo sofrer alterações. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO AO CURSO: 
 

As condições de acesso ao Curso de Treinadores respeitarão os requisitos Gerais e 

Específicos, identificados pela entidade IPDJ: 
 

Critérios de acesso GERAIS: 
 

 Idade mínima de 18 anos (à data da emissão do Diploma de Qualificações) 

 Certificado de Escolaridade mínima obrigatória à data de emissão de Qualificações: 

4 anos de escolaridade: Candidatos nascidos até 31/12/1966; 

6 anos de escolaridade: Candidatos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980; 

9 anos de escolaridade: Candidatos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002; 

12 anos de escolaridade: Candidatos nascidos a partir de 01/01/2003, ou que se inscreveram 

no ano letivo de 2009/10 no 1º e 2º ciclo ou no 7º ano de escolaridade. 

 

Critérios de acesso ESPECÍFICOS: 
 

 Nadador Federado ou ex-Nadador Federado ou Nadador Salvador (cartão ativo) 

 ou Realização com aproveitamento de Prova Técnica.* 
 

(*) - Descrição da Prova Técnica:  

- Realizar uma distância de nado (50m), cumprindo os pressupostos básicos do “saber nadar” 

(dominar o equilíbrio, a respiração e a propulsão no meio aquático). 

CRONOGRAMA DO CURSO: 
 

• Processo de Pré-Candidatura: 12 de maio/2021 a 02 de junho /2021; 

• Validação da Candidatura: 03 de junho/2021 a 08 de junho/2021; 

• Apresentação de Boas-vindas ao Curso (Regime Online): 11 de junho/2021 (hora a 

definir); 

• Componente de Formação Geral (Regime Online): 14 de junho/2021 a 28 de 

julho/2020; 

Grau I 
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Exame Presencial da CF Geral: 1ª Fase – 31 de julho/2021 pelas 14h30 | Local: Piscina 

Municipal de Ansião - Clique Aqui! e 2ª Fase – Data a definir; 

• Exame específico de aptidão técnica (Regime Presencial): 31 de julho/2020 pelas 

16h30 | Local: Piscina Municipal de Ansião (Rua Cidade de Erbach, 3240-134 Ansião - Clique 

Aqui!; 

• Componente de Formação Específica (Regime Online e Presencial): De 

setembro/2021 a outubro/2021 (datas específicas a definir) | Local: Sessão Zoom + Piscina 

Municipal de Ansião - Clique Aqui!; 

• Componente de Formação Prática – Estágio (Regime Presencial): De outubro/2021 a 

junho/2022. 

 

PROCESSO DE PRÉ-CANDIDATURA: 
 

1. Efetuar a Pré-Candidatura e pagamento da mesma, sendo necessário submeter os 

seguintes documentos: 

• Documentos Gerais: Cópia de: Cartão de Cidadão; Certificado de Habilitações Literárias; 

Diploma e/ou Certificado de Qualificações; Certificado de Reconhecimento Académico emitido 

pelo IPDJ (em caso de equivalência); 

• Documentos Específicos: Declaração emitida pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) 

e/ou cópia do cartão identificativo da época desportiva, atestando os requisitos específicos de 

acesso ao curso; e/ou cópia do cartão de Nadador Salvador (cartão ativo). 

 

2. Aguardar feedback de validação da Pré-Candidatura por parte da Gnosies, via 

Coordenação Pedagógica do Curso; 

3. Efetuar pagamento do valor do Curso; 

4. Aguardar email de Boas-vindas ao Curso e Documentação de Apoio. 
 

Observações: 

• O processo apenas será validado após o registo de documentação completa - Documentos 

Gerais e Documentos Específicos; 

• O curso será realizado com um mínimo de 20 formandos; 

• Em caso do número de candidatos exceder o número máximo estipulado, a entidade 

formadora procederá a uma seleção dos formandos, com base nos critérios de seriação definidos 

internamente. 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 
 

O Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) considera a existência de 4 graus de 

qualificação com responsabilidades e competências próprias, inerentes à tipologia da 

população em que os treinadores intervêm.  

Os graus de qualificação de Treinador/a de Desporto promovem um desenvolvimento 

progressivo e cumulativo de competências, o qual é caraterizado pela estrutura dos Perfis 

Profissionais estabelecidos. 

 

Nesse sentido, para o Perfil de Treinador/a de Desporto de Grau I assume-se que: 
 

- Corresponde à base hierárquica de qualificação profissional de treinador/a de desporto, 

conferindo ao seu titular competências para a iniciação de uma modalidade desportiva. Ao 

Treinador/a de Desporto de grau I compete: 

https://goo.gl/maps/WiBm6bR8FFzYJ4uu5
https://goo.gl/maps/WiBm6bR8FFzYJ4uu5
https://goo.gl/maps/WiBm6bR8FFzYJ4uu5
https://goo.gl/maps/WiBm6bR8FFzYJ4uu5
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a) Orientar praticantes nas etapas iniciais de desenvolvimento desportivo; 

b) Coadjuvar treinadores em níveis de prática associada ao grau II. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO: 
 

Regime Online (e-learning) - Componente de Formação Geral (36h): 
 

1. Teoria e Metodologia do Treino Desportivo, 12h 

2. Pedagogia e Didática do Desporto, 15h 

3. Funcionamento do Corpo Humano, primeiros socorros e antidopagem, 5h 

4. Desporto Adaptado, 2h 

5. Ética no Desporto, 2h 

 

Regime Online e Presencial (b-learning) - Componente de Formação Específica (58h): 
 

1. Adaptação ao Meio Aquático, 8h 

2. Natação para Bebés, 8h 

3. Técnica e Didática Específica da Natação Pura Desportiva, 10h 

4. Técnica e Didática Específica da Natação Artística, 10h 

5. Técnica e Didática Específica do Polo Aquático, 10h 

6. Técnica e Didática Específica dos Saltos para Água, 8h 

7. Salvamento Aquático, 4h 

 

Regime Presencial - Componente de Formação Prática (Estágio): 
 

- Duração mínima de 6 meses a uma época desportiva. 
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VALORES DO CURSO: 
 

Valor da Pré-Candidatura: 70€ 

A devolução do valor de pré-candidatura apenas se aplica em situação de não existência de 

vaga para frequência no curso. 

 

Valor do Curso a pronto pagamento: 380,00€ (não incluí o valor de Pré-Candidatura) 

Valor do Curso em Prestações - (*1) 

Valor do Curso com Equivalência à Componente Geral e/ou Específica - (*2) 

 

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO AO CURSO: 
 

Após validação do processo da Pré-Candidatura, o formando receberá um conjunto de 

informações relevantes: 

• Boas-vindas ao Curso de Treinadores; com a identificação da informação geral 

do Curso de Treinadores; 

• Declaração de Frequência no Curso de Treinadores; 

• Regulamento do Curso de Treinadores – Geral e Estágio; 

• Contactos da Equipa de Formação responsável pelo Curso de Treinadores. 

 

ENTIDADES PARCEIRAS E REGULADORAS DO CURSO: 
 

 

 
 

 

*** OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

*1 - Após receber a confirmação da aprovação sua pré-candidatura, para condições especiais 

de pagamento do Curso (prestações), deverá contactar o departamento responsável deste 

processo, através do seguinte email - psantos@gnosies.pt; 

*2 – Em situação de equivalência, deverá estabelecer em contacto para mais informações, 

através do email - psantos@gnosies.pt. 

 

O processo de equivalência e acesso ao TPTD pode ser efetuado por vias distintas, cada uma 

delas encerrando o cumprimento de um conjunto de formalidades e exigências próprias: 
 

• Via Cursos de Treinadores no quadro do PNFT - Aprovação num Curso de Treinadores 

de Desporto no quadro do PNFT, ao abrigo da Lei n.º 106/2019; 

 

• Via Reconhecimento de Competências Académicas - Aprovação num ciclo de estudo 

do Ensino Superior, designadamente cursos técnicos superiores profissionais ou cursos 

superiores conferentes de grau académico (como Licenciaturas e Mestrados) na área da 

Educação Física ou Desporto, previamente reconhecidos pelo IPDJ para o efeito de acesso ao 

TPTD, num determinado grau e modalidade desportiva. 

mailto:psantos@gnosies.pt
mailto:psantos@gnosies.pt
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Carnaxide, 12 de maio de 2021 

Gnosies | Jogo Jogado – Consultoria e Formação 


	 Via Reconhecimento de Competências Académicas - Aprovação num ciclo de estudo do Ensino Superior, designadamente cursos técnicos superiores profissionais ou cursos superiores conferentes de grau académico (como Licenciaturas e Mestrados) na área da ...

