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CIRCULAR N.º 6
ÉPOCA 2012/2013
DATA: 2013-05-24

CURSOS DE TREINADORES DE GRAU 1
A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa vai realizar 2 cursos de
treinadores de Grau 1, de acordo com o novo Plano Nacional de Formação de
Treinadores do IPDJ.
O primeiro realizar-se-á em Julho e o segundo em Setembro (5/07/2013 a
28/07/2013 e 6/09/2013 a 29/07/2013).
A carga horária do curso é de 81 horas para a componente letiva e 550
horas de estágio profissional, ao longo da época desportiva seguinte, 108 das quais
tutoriada.
O curso será feito no horário pós-laboral: às sextas-feiras, das 19h às 22h e
aos sábados e domingos, das 9h às 13h e das 14h30 às 19h, de forma a completar
as 81 horas letivas.
O preço do curso é de 150,00 €, distribuído da seguinte forma:
 Componente letiva – 75,00 €
 Componente prática (estágio) – 75,00 €
É obrigatório terem 18 anos (no ano de emissão do Diploma de Qualificações) e
ter a escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento, nos
seguintes termos:
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Data de nascimento

Escolaridade obrigatória

Até 31 de dezembro de 1966

4 anos de escolaridade

Entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de 6 anos de escolaridade
dezembro de 1980
A partir de 1 de janeiro de 1981

9 anos de escolaridade

Alunos matriculados no ano letivo de 12 anos de escolaridade
2009/2010 em qualquer ano escolar
dos 1º e 2º ciclos ou no 7º ano de
escolaridade (n.º1 do art. 8º da Lei n.º
85/2009, de 27 de agosto)
Tendo em conta as condições exigidas pela Federação e pelo IPDJ, os cursos só
se realizarão, desde que haja inscritos suficientes para os mesmos.
Pedimos aos Clubes que divulguem esta informação por todos os pais,
dirigentes e amantes da modalidade.
Caso estejam interessados, devem preencher a ficha de inscrição em anexo e
enviar para a ATMA, até 31 de maio de 2013. O pagamento só deverá ser efetuado
após a confirmação da ATMA.

A Presidente da ATMA

(Celeste Maria Rato)
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