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ESTATUTO DE 

 

A FPN identificou a nível do Polo Aquático uma carência de técnicos com TPTD.

 

Neste sentido pretende-se 

regulamento no que obriga a pr

 

A FPN irá conceder um estatuto especial aos estagiários que ainda não tenham 

completado a componente de estágio

 

Será permitida a presença no banco no decorrer dos jogos de polo aquático dos 

estagiários que estejam a completar a componente de estágio fruto da realização do 

curso de treinadores de Grau I / Monitor de Natação, ou que se tenham inscrito na 

componente de estágio de Grau I de treinador / Monitor de Natação aberto pela FPN, 

após obtenção por parte do IP

treinador (obtenção de equivalência às componentes de formação Geral e Especifica)

 

Os treinadores estagiários ficam

campeonato, das respectivas equipas de

modalidade (obrigatório o clube ter filiado na FPN pelo menos um treinador de Grau 

Superior ao do estagiário –

 

TREINADOR ESTAGIÁRIO

É considerado treinador estagiário quem esteja a 

através de 

• Curso de Treinador de Grau I / Monitor de Natação

• Inscrito e a realizar 

de Natação organizado pel

(componente de formação Geral e Especifica) de grau académico a grau de 

treinador, conferido pelo IPDJ. 
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ESTATUTO DE TREINADOR ESTAGIÁRIO 

A FPN identificou a nível do Polo Aquático uma carência de técnicos com TPTD.

se colmatar a dificuldade das equipas em cumprir o 

obriga a presença de um treinador no banco. 

um estatuto especial aos estagiários que ainda não tenham 

a componente de estágio de grau I de Treinador/ Monitor de Natação.

a presença no banco no decorrer dos jogos de polo aquático dos 

am a completar a componente de estágio fruto da realização do 

curso de treinadores de Grau I / Monitor de Natação, ou que se tenham inscrito na 

componente de estágio de Grau I de treinador / Monitor de Natação aberto pela FPN, 

após obtenção por parte do IPDJ de equivalência parcial de grau académico a grau de 

treinador (obtenção de equivalência às componentes de formação Geral e Especifica)

Os treinadores estagiários ficam habilitados a marcarem presença nos jogos de 

tivas equipas de polo aquático, conforme o regulamento da 

brigatório o clube ter filiado na FPN pelo menos um treinador de Grau 

– Grau II ou Grau III de PA). 

TREINADOR ESTAGIÁRIO  

reinador estagiário quem esteja a realizar a componente de estágio

Curso de Treinador de Grau I / Monitor de Natação 

nscrito e a realizar a Componente de Estágio de Grau I de Treinador / Monitor 

de Natação organizado pela FPN, após obtenção de equivalência parcial 

e formação Geral e Especifica) de grau académico a grau de 

treinador, conferido pelo IPDJ.  
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A FPN identificou a nível do Polo Aquático uma carência de técnicos com TPTD. 

quipas em cumprir o 

um estatuto especial aos estagiários que ainda não tenham 

I de Treinador/ Monitor de Natação. 

a presença no banco no decorrer dos jogos de polo aquático dos 

am a completar a componente de estágio fruto da realização do 

curso de treinadores de Grau I / Monitor de Natação, ou que se tenham inscrito na 

componente de estágio de Grau I de treinador / Monitor de Natação aberto pela FPN, 

académico a grau de 

treinador (obtenção de equivalência às componentes de formação Geral e Especifica). 

resença nos jogos de 

polo aquático, conforme o regulamento da 

brigatório o clube ter filiado na FPN pelo menos um treinador de Grau 

realizar a componente de estágio 

a Componente de Estágio de Grau I de Treinador / Monitor 

FPN, após obtenção de equivalência parcial 

e formação Geral e Especifica) de grau académico a grau de 
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REQUISITOS PARA SER TREINADOR ESTAGIÁRIO 

• Já ter iniciado a componente de estágio do Curso de Treinadores de Grau I / 

Monitor de Natação

• Obter equivalência de grau

componentes de formação 

na componente de estágio de grau I, estando

• Ter feito chegar a

documentação 

o Protocolo de local de acolhimento de estágio, devidamente rubricado.

o Plano Individual de estágio, devidamente preenchido, rubricado e 

validado pela Federação.

 

OBRIGAÇÕES DO TREINADOR ESTAGIÁRIO 

• O treinador estagiário tem de cumprir o estágio segundo

mesmo – Estágio no âmbito de AMA, aprendizagem e aperfeiçoamento das 

técnicas de nado. 

• O estágio pode ser realizado

actividade de técnico de Polo Aquático.

• No caso de o estágio se realiza

Aquático poderá ser 

contabilizada para efeitos de horas.

• O treinador estagiário

qualquer escalão e sexo, de

um treinador de grau superior ao do treinador estagiário 

equipa.  

• O treinador estagiário não se pode filiar na FPN como treinador de grau I, pelo 

que para estar no banco como técnico 

em anexo devidamente preenchida.
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REQUISITOS PARA SER TREINADOR ESTAGIÁRIO  

a componente de estágio do Curso de Treinadores de Grau I / 

Monitor de Natação 

Obter equivalência de grau académico a grau de treinador por parte do IPDJ às 

componentes de formação Geral e Especifica e encontrar-se inscrito na FPN 

componente de estágio de grau I, estando-o a realizar.  

Ter feito chegar ao departamento de formação da FPN 

Protocolo de local de acolhimento de estágio, devidamente rubricado.

Plano Individual de estágio, devidamente preenchido, rubricado e 

validado pela Federação. 

OBRIGAÇÕES DO TREINADOR ESTAGIÁRIO  

O treinador estagiário tem de cumprir o estágio segundo os pressupostos do 

Estágio no âmbito de AMA, aprendizagem e aperfeiçoamento das 

O estágio pode ser realizado numa outra piscina que não aquel

écnico de Polo Aquático. 

No caso de o estágio se realizar no mesmo local, a vertente de treino de Polo 

Aquático poderá ser considerada como complemento ao estágio, não

contabilizada para efeitos de horas. 

O treinador estagiário poderá estar no banco como treinador 

qualquer escalão e sexo, desde que o clube tenha filiado na FPN pelo menos 

um treinador de grau superior ao do treinador estagiário – treinador 

O treinador estagiário não se pode filiar na FPN como treinador de grau I, pelo 

que para estar no banco como técnico principal terá de enviar para FPN a ficha 

nexo devidamente preenchida. 
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a componente de estágio do Curso de Treinadores de Grau I / 

académico a grau de treinador por parte do IPDJ às 

se inscrito na FPN 

o departamento de formação da FPN a seguinte 

Protocolo de local de acolhimento de estágio, devidamente rubricado. 

Plano Individual de estágio, devidamente preenchido, rubricado e 

os pressupostos do 

Estágio no âmbito de AMA, aprendizagem e aperfeiçoamento das 

numa outra piscina que não aquela onde realiza a 

r no mesmo local, a vertente de treino de Polo 

como complemento ao estágio, não sendo 

poderá estar no banco como treinador de equipas de 

sde que o clube tenha filiado na FPN pelo menos 

reinador principal da 

O treinador estagiário não se pode filiar na FPN como treinador de grau I, pelo 

principal terá de enviar para FPN a ficha 
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• Cabe à FPN a validação do estatuto de treinador e

• No caso do treinador estagiário

processo por conduta imprópria ser

a possibilidade de comparecer aos jogos. O mesmo não se aplica a casos de 

averbamentos de cartões amarelos, nem a suspensões por acumulação dos 

mesmos. 
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FPN a validação do estatuto de treinador estagiário. 

No caso do treinador estagiário ser excluído de um jogo e/ou alvo de um 

processo por conduta imprópria ser-lhe-á retirado o mesmo estatuto e perderá 

a possibilidade de comparecer aos jogos. O mesmo não se aplica a casos de 

averbamentos de cartões amarelos, nem a suspensões por acumulação dos 
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ser excluído de um jogo e/ou alvo de um 

o mesmo estatuto e perderá 

a possibilidade de comparecer aos jogos. O mesmo não se aplica a casos de 

averbamentos de cartões amarelos, nem a suspensões por acumulação dos 
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FICHA DE INSCRIÇÃO
 

 

DADOS TREINADOR ESTAGIÁRIO

Nome ____________________________________________________

 

Clube ____________________________

 

Escalão  

 

___________________________

  

 

DADOS DO ESTÁGIO QUE ESTÁ A REALIZAR

 

Curso de Treinadores de Grau I / Monitores de Natação

 

Inscrição na FPN na componente de Estágio  

 

Local de Estágio 

 

_____________________________________________________

 

Tutor  

 

________________________

 

Data de inicio do estágio 
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ICHA DE INSCRIÇÃO TREINADOR ESTAGIÁRIO

DADOS TREINADOR ESTAGIÁRIO  

____________________________________________________

____________________________ Feminino  

____________________________ 

 

Divisão 

 

_____________

 

DADOS DO ESTÁGIO QUE ESTÁ A REALIZAR  

de Grau I / Monitores de Natação 

nscrição na FPN na componente de Estágio   

_____________________________________________________

________________________________ 

 

Nº TPTD 

 

_________________

 

__/__/____ 

 

Data de fim de estágio 

(Previsão) 
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TREINADOR ESTAGIÁRIO  

____________________________________________________________ 

 Masculino   

_________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

_________________ 

 

__/__/____ 

 


