REGULAMENTO CURSO DE GRAU I DE NATAÇÃO

1. ORGANIZAÇÃO
O Curso de Grau I de Natação integrará duas fases: Curricular (Componente de
Formação Geral e Específica) e Estágio.

2. CONDIÇÕES DE ACESSO
Pode frequentar o Curso de Grau I de Natação todos os candidatos que possuam


Idade mínima de 18 anos à data do início do Curso



Escolaridade mínima obrigatória como habilitação literária

3. ESTRUTURA
Data Prevista de Início do curso
Componente de Formação Geral: setembro 2019
Componente de Formação Especifica: outubro 2019

A componente de formação geral será realizada à distância, através da empresa
GNOSIES.
A Componente de formação específica irá ser realizada através da plataforma
Zoom.

Componente de Formação Geral
UNIDADES DE FORMAÇÃO

HORAS TOTAL

Teoria e Metodologia do Treino Desportivo

12H

Pedagogia e Didática do Desporto

15H

Funcionamento do Corpo Humano, Primeiro Socorros e

5H

Antidopagem
Desporto Adaptado

2H

Ética no Desporto

2H
Total

36H

CURSO DE GRAU I DE
TREINADOR / MONITOR DE NATAÇÃO
Componente de Formação Específica
UNIDADES DE FORMAÇÃO

HORAS TOTAL

Adaptação ao Meio Aquático

8H

Natação para Bebes

8H

Técnica e Didática Especifica Natação Pura

10H

Técnica e Didática Especifica Natação Sincronizada

10H

Técnica e Didática Especifica Polo Aquático

10H

Técnica e Didática Especifica Saltos para a Água

8H

Salvamento Aquático

4H

Total

58H

Estágio – Os formandos (as) realizarão uma época de trabalho como treinador
(a) / monitor (a) de uma Entidade de Acolhimento. A totalidade de horas
consideradas no âmbito do Estágio (550h) não se circunscreve apenas à
intervenção durante as sessões de treino / aula, envolvendo também a
realização de todo o conjunto de tarefas inerente ao desempenho da função de
treinador (a) / monitor (a).
Para a fase de estágio, só poderão aceder à mesma, os candidatos (as) que
foram considerados aptos (as) na parte Curricular.

4. INSCRIÇÕES
As inscrições são realizadas através do link: https://pt.surveymonkey.com/r/R27QH6G

Taxa de Inscrição*

Não Aderentes ao PAN

Aderentes ao PAN

125,00€

Componente formação geral + Especifica + estágio

325,00€

100,00€

Equivalência à componente de formação geral

200,00€

37,50€

(só realiza componente de formação especifica + estágio**)

*Esta taxa é obrigatória ser paga no ato da inscrição. No caso de não ser
selecionado para o curso o valor pago será reembolsado. Contudo, em caso de
desistência do formando, a taxa de inscrição não será devolvida.
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**Deverá enviar o certificado até ao dia 21 de agosto. Após essa data não será
aceite o certificado e terá de pagar a totalidade do Curso.

Forma de pagamento: Através de transferência bancária para o NIB da FPN 0018
0003 1333 0170 02088. O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas
(só para não aderentes ao PAN).
TOTAL DO CURSO

EQUIVALÊNCIA CFG
125,00€

Taxa de Inscrição
1ª Prestação

90,00€

80,00€

2ª Prestação

85,00€

60,00€

3ª Prestação

80,00€

40,00€

4ª Prestação

70,00€

20,00€

Data para pagamento das prestações
1ª Prestação – Até uma semana antes do inicio do curso;
2ª Prestação – Até final dos módulos da componente de formação geral;
3ª Prestação – Até uma semana antes do início da componente da formação
específica;
4ª Prestação – Até final dos módulos da componente de formação específica.

Só se assume o pagamento do curso, mediante envio do comprovativo de
pagamento

do

mesmo

para

a

FPN

através

do

seguinte

email

formacao@fpnatacao.pt

5. FREQUÊNCIA NO CURSO
Obrigatório a presença na totalidade do curso.

Os formandos selecionados para frequência no Curso de Grau I de Natação
deverão obter aprovação à componente de formação geral e específica.
Só os formandos com aprovação na fase curricular podem frequentar o estágio.
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5.1.

Avaliações

A aprovação aos módulos da fase curricular – componente de formação geral é
realizada através de um teste presencial. A componente de formação especifica
é feita através de avaliação escrita (Teste, trabalhos).
Os momentos de avaliação poderão ser efetuados durante a lecionação dos
módulos ou no final de cada componente.
Existirá um segundo momento de avaliação para os formandos que não
obtiverem aprovação nos módulos da primeira fase.

6. CASOS OMISSOS
Os casos Omissos neste regulamento serão remetidos para o Regulamento de
Formação bem como outros regulamentos internos e na lei vigente aplicável.

