Federação Portuguesa de Tiro Com Armas de Caça
Objetivos:
O curso de Grau I tem como objetivo qualificar os Treinadores de Tiro com Armas de Caça,
enquadrados nos novos requisitos do PNFT para atribuição do Título Profissional de Treinador
de Desporto de Grau I da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça.

Plano Curricular do Curso:
O curso é composto por três módulos com a seguinte composição:
Módulo G – Unidades de Formação Geral – 41 horas letivas no Total
1. G1 - Didática do desporto (8h)
2. G2 - Psicologia do desporto (4h)
3. G3 - Pedagogia do desporto (6h)
4. G4 - Aprendizagem e desenvolvimento motor (4h)
5. G5 - Observação e análise das habilidades desportivas (4h)
6. G6 - Funcionamento do corpo humano, nutrição e primeiros socorros (6h)
7. G7 - Teoria e metodologia do treino desportivo - desportos individuais (6h)
8. G8 - Luta contra a dopagem (2h)
9. G9 - Desporto para pessoas com deficiência (1h)

Módulo E – Unidades de Formação Específica – 40 horas letivas no Total
1. História do tiro com armas de caça (1h)
2. Legislação e regulamentos do tiro com armas de caça (5h)
3. Armas e balística do tiro com armas de caça (6h)
4. Técnicas de colocação, posicionamento e segurança com armas de caça (6h)
5. Carga de treino e especificações técnicas do tiro com armas de caça (22h)
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Módulo P – Componente de Estágio ou Prática em Contexto de Trabalho – 550 horas no Total
Será realizado de acordo com o Regulamento de Estágios da FPTAC.

Horários e Locais de Realização:
Apresentam-se as seguintes datas e locais provisórios para a realização do curso de Grau I.
O curso decorrerá aos fins-de-semana, sábados e domingos, das 9h às 13h (4h) e das 14h às
18h (4h), podendo estes horários ser ajustados nalguns dos dias.
Datas

Módulos

Locais

Horários

07 e 08 de novembro

G

Lisboa, nas instalações do CEFAD

9h às 13h e 14h às 18h

14 e 15 de novembro

G

Lisboa, nas instalações do CEFAD

9h às 13h e 14h às 18h

21 de novembro

G

Lisboa, nas instalações do CEFAD

9h às 13h e 14h às 19h

28 e 29 de novembro

E

(a definir)

9h às 13h e 14h às 18h

05 e 06 de dezembro

E

(a definir)

9h às 13h e 14h às 18h

12 de dezembro

E

(a definir)

9h às 13h e 14h às 18h

Frequência dos Módulos de Formação:
A frequência dos módulos do curso tem as seguintes exigências:
•

G – Componente Geral: 41h: os formandos que residam a uma distância superior a 50 km
do local do curso, podem optar por assistir aos módulos de formação através do regime
presencial via hangout, tendo que cumprir com as exigências técnicas que forem definidas.

•

E – Componente Específica: 40h: os formandos têm que assistir presencialmente à
totalidade das horas previstas.

•

P – Componente de Estágio ou Prática em Contexto de Trabalho: 550h, uma época
desportiva: a realizar numa entidade de acolhimento e de acordo como Regulamento de
Estágios da FPTAC.
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Destinatários e Condições de Acesso:
Podem frequentar o curso todos os interessados que cumpram os seguintes requisitos:
1. Idade mínima de 18 anos à data de início do curso.
2. Escolaridade mínima obrigatória, determinada em função da data de nascimento, de
acordo com a tabela que se segue:
Data de Nascimento

Escolaridade Obrigatória

Até 31 de dezembro de 1966

4 anos de escolaridade

Entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980

6 anos de escolaridade

A partir de 1 de janeiro de 1981

9 anos de escolaridade

Procedimento para a Inscrição no Curso:
Os candidatos à realização do curso devem enviar a Ficha de Inscrição em anexo para a FPTAC
até ao dia 03 de novembro.

•

Módulos G – Componente Geral: 41h: GRATUITO

•

Módulo E – Componente Específica: 40h: GRATUITO

•

Módulo P – Componente de Estágio ou Prática em Contexto de Trabalho: 550h, uma época
desportiva: GRATUITO
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Avaliação no Curso:
1. O curso prevê um sistema de avaliação por Unidade de Formação em cada módulo, tendo
o formando que cumprir com todas as avaliações previstas.
2. As classificações de cada avaliação em cada Unidade de Formação são classificadas de 0 a
20 valores.
3. Face ao modelo de organização do curso, a avaliação de cada Unidade de Formação será
realizada na parte final do mesmo dentro da respetiva carga horária consagrada a cada
uma.
4. O formando deve obter a classificação final mínima de 10 em cada uma das Unidades de
Formação.
5. A classificação final de cada módulo será obtida pela média ponderada de cada unidade de
formação, de acordo com a seguinte tabela:
UNIDADES DE FORMAÇÃO / MÓDULOS

CARGA HORÁRIA

PESO

G1 - Didática do desporto

8h

13%

G2 - Psicologia do desporto

4h

12%

G3 - Pedagogia do desporto

6h

13%

G4 - Aprendizagem e desenvolvimento motor

4h

12%

G5 - Observação e análise das habilidades desportivas

4h

12%

G6 - Funcionamento do corpo humano, nutrição e primeiros socorros

6h

13%

G7 - Teoria e metodologia do treino desportivo - desportos individuais

6h

13%

G8 - Luta contra a dopagem

2h

8%

G9 - Desporto para pessoas com deficiência

1h

4%

Classificação Final

41h

100%

6. Se o formando reprovar numa Unidade de Formação não terminará com sucesso o módulo
respetivo.
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7. A conclusão do curso com aproveitamento é obtida pela aplicação da seguinte fórmula:
a. CF = (2 G + 3 E + 2 P ) 7
i. CF = Classificação Final.
ii. G = Componente Geral.
iii. E = Componente Específica.
iv. P = Componente de Estágio ou Prática em Contexto de Trabalho
8. Caso o formando reprove numa ou mais unidades de formação da componente de
formação geral ou específica, poderá ser previsto um novo momento de avaliação, sendo
da responsabilidade da FPTAC a definição das condições de realização e das formas e
instrumentos de avaliação a utilizar.

Regime de Assiduidade:
A assiduidade mínima exigida para a conclusão do curso de treinadores com aproveitamento e
posterior certificação, implica que o formando assista a:
a) 90% da carga horária do percurso formativo nas componentes de formação geral e
específica
b) 75% da carga horária de cada uma das unidades formativas.
O formando que não cumpra os requisitos de assiduidade definidos fica sujeito a uma
avaliação por parte da FPTAC, que poderá validar ou não as faltas dadas em função das
justificações apresentadas.
Caso a FPTAC considere as faltas justificadas desenvolverá os planos individuais de
recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos definidos em cada unidade de
formação.

Equivalência de Componente Geral:
Os formandos que detenham licenciatura em Educação Física e Desporto, Ciências do
Desporto ou equivalente, poderão solicitar à FPTAC a equivalência para o Módulo G Componente Geral e respetiva dispensa de frequência.
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Os pedidos deverão ser remetidos à FPTAC em conjunto com a ficha de inscrição anexando o
certificado de habilitações com o descritivo descriminado das disciplinas da licenciatura e
respetivas notas finais.
Os pedidos serão analisados pela FPTAC em função das diretrizes do IPDJ relativas ao processo
de equivalências.

Outras Informações:
1. O programa detalhado e distribuição dos conteúdos pelos dias e horários indicados será
enviado aos participantes em data oportuna;
2. Este curso será lecionado em Português e a documentação de apoio será disponibilizada
em suporte informático igualmente em Português;
3. A inscrição não inclui refeições e alojamento, que serão da responsabilidade de cada
formando.
4. Para as unidades de formação do módulo da Componente Específica, os participantes
deverão estar vestidos de forma confortável e adequada à prática da modalidade. Os
requisitos de material de tiro com armas de caça serão comunicados em data oportuna
por parte da FPTAC;
5. Em caso de serem necessárias informações adicionais estas deverão ser solicitadas aos
serviços administrativos da FPTAC através do email secretaria.fptac@gmail.com
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ANEXO - Ficha de Inscrição - Curso de Treinadores Grau I
De acordo com a informação publicada pela FPTAC no comunicado N.º 002 de 27/10/2015,
pretendo inscrever-me no Curso de Treinadores de Grau I na seguinte modalidade:

Módulos em que Pretendo Inscrever-me:
(selecionar uma ou várias das seguintes opções de inscrição, consoante o caso aplicável)
1 – Curso Completo – Módulos G1, E1 e P1
2 – Módulo G1 – Componente Geral:

Presencial

3 -- Módulo E1 – Componente Específica
4 -- Módulo P1 – Estágio

Nome Completo:
Morada:
Código Postal:

Localidade:

Telefone:

NIF:

Cartão Identif.:

Validade:

Data Nasc.

Idade:

:

Sócio FPTAC N.º:

email:

Email:

email:

Hab. Literárias:

email:

Ativ. Profissional:

email:

Faturar a:

Próprio

Entidade. Nome:
NIF:

Data :

Assinatura :

Espaço FPTAC:
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