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NOTA INFORMATIVA Nº 3 - 2021 
 

 

CURSO DE TREINADORES DE HÓQUEI EM PATINS 

GRAU  I 

 

 

A Federação de Patinagem de Portugal, em colaboração com as 
Associações de Patinagem do Alentejo e Algarve e de Setúbal, vai organizar um 
curso de treinadores de hóquei em patins, grau I. Aos interessados, damos 
conhecimento  dos pormenores relacionados com a organização do referido 
curso: 

 
Data limite da inscrição: 10/Março/2021 
 
Inicio: A definir entre os dias 12 e 15 de Março – Sessão de abertura do curso 
por videoconferência para explicar a organização do curso e o sistema de 
formação da componente geral. 
 
- Formação geral, em sistema de e-learning assíncrono (estudo individual e 
ajustado à organização individual do aluno) através de uma plataforma de 
formação  - de 15 de Março a 30 de Abril. 
 
- Formação específica, em sistema presencial. 
As datas serão estipuladas posteriormente, em função do estado de pandemia e 
das disponibilidades. Estando prevista a sua realização entre os meses de Maio 
a Julho. 
 
Condições para frequentar o curso: 
 
- Idade mínima 18 anos 
- Escolaridade mínima obrigatória, em função da data de nascimento 
- Cumprimento dos requisitos específicos da modalidade, quando exigido pela 
respetiva federação desportivas ou entidades que venham a ser reconhecidas 
como representantes e reguladoras de modalidades desportivas (em anexo) 
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Documentos necessários: 
 
- Ficha de inscrição (em anexo) - Cartão de cidadão 
- Fotografia tipo passe 
- Comprovativo de escolaridade (certificado de habilitações ou um 
comprovativo de inscrição no caso de estudante universitário) 
(estes documentos deverão ser enviados  para o email da A.P.A.A, bem como 
os comprovativos dos pagamentos efetuados).  
 
Valor do curso: 250€ - Pagamento de 100€ antes da formação geral (15/Março) 
e os restantes 150€ será pago antes do início da formação específica (30/Abril) 
Estes valores são liquidados à Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve. 
 

NIB: 001000002753031000145 

 

Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve,  22  de  fevereiro de 2021  

                A Direção 

Não Necessita de Assinatura 


