
 
Curso de Treinadores – Nível I 

 
A FPB vai realizar nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2009 e 9, 10, 30 e 31 de Janeiro 
de 2010, em Caldas da Rainha, mais um Curso de Treinadores de Nível I. 
 
Este curso terá uma carga horária total de quarenta e oito horas (48 horas lectivas). A 
avaliação será realizada através de teste escrito, prova prática e pela elaboração de 
um relatório respeitante à observação e acompanhamento de treinos em Clube de 
acolhimento (ver normas específicas). 
 
Objectivos do curso: 

 Fornecer elementos de apoio aos candidatos, que lhes permita fazer a 
abordagem inicial da modalidade. 

 Aquisição de conhecimentos básicos para iniciar a carreira de treinador de 
Badminton 

 Fornecer elementos que permitam intervir nas áreas de sensibilização, 
promoção e animação 

 Habilitar os candidatos para orientar atletas e equipas de Badminton nos 
escalões de formação. 

 
Condições de admissão: 

 Possuir a idade mínima de 16 anos. 
 Possuir escolaridade mínima obrigatória. 
 Estar de alguma forma ligados á modalidade ou demonstrarem interesse em 

estabelecer esta ligação  
 
 
As inscrições são limitadas e devem ser dirigidas à Federação Portuguesa de 
Badminton, até ao dia 9 de Dezembro de 2009 através de correio, fax (262839026) ou 
para o e-mail sede@fpbadminton.pt.  
 
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO  
 
Serão aceites no máximo 30 inscrições e o curso apenas se realizará com um mínimo 
de 10 inscrições. 
Em caso de excesso de inscrições, utilizar-se-ão conjugadamente os seguintes 
critérios de escolha: 
 

• Ordem de inscrição; 
• Formação específica na área de educação física e desporto 
• Curriculum na modalidade 

 
O boletim de inscrição, devidamente preenchido, deve fazer-se acompanhar por: 
‐ Curriculum desportivo detalhado 
‐ Taxa de Inscrição no valor de 150 € (inclui documentação, alojamento nas 
instalações da sede da FPB e refeições). 
 
Os candidatos admitidos devem apresentar‐se na sede da FPB pelas 8.30 horas nos 
dias da formação, sendo portadores de equipamento para utilização em ginásio. 
 


