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AÇÃO DE FORMAÇÃO DE ANDEBOL 
 

1. Local – Instituto Politécnico Viseu – Repeses/Viseu; 
 

2. Data – 21 de Janeiro de 2017; 
 

3. Tema de Ação – “Remates de 1ª Linha – Laterais e Central” 
 

4. Duração de Ação – 4 horas; 

09h00 – 11h00 - Parte Teórica (2,0h); 

11h00 – 13h30 – Parte pratica (2,0h); 

5. Destinarias – Treinadores de Andebol de Graus 1, 2, 3 e 4, Alunos de 

Opção/Especialização de Andebol das Escolas do Ensino Superior com 
vertente de Educação Física, Professores de Educação Física ligados aos 
Agrupamentos de Escolas, especialmente aos que têm grupos/equipas de 
andebol, e ainda aos Técnicos da atividade física das AEC´s. 

6. Conteúdos da Ação: 
- Características do Jogador da 1ª Linha; 
- Preocupações ao nível do treino; 
- Proposta de abordagem; 
- Construção de exercícios.  

 

7. Formador(a) – Prof. Ana Seabra – Licenciada na Opção de Alto 

Rendimento, Mestrado em Gestão Desportivo, Master Coach de 
Andebol, Selecionadora do SUB 19 da Seleção Feminina de Portugal e 
Coordenadora do Departamento Técnico Feminino da AA Aveiro. 

 

8. Fundamentação da Iniciativa: 
- Responder as necessidades de formação contínua para os destinarias 

que permitirá aos mesmos melhorarem e desenvolverem competências 
na organização das sessões/unidades de treino nos seus clubes/escolas 
para desenvolverem todo o processo de forma a enriquecerem cada vez 
mais os seus conhecimentos nesse mesmo processo; 

 - Proporcionar aos destinarias o contacto com os Preletores de alto 
nível; 
 - Treinadores das Seleções Nacionais e de Alta Competição, para que 
assim possam melhorar os seus conhecimentos ligados às ciências do 
treino, com escalões de formação e alta competição; 
- Criar condições para a obtenção de créditos para Renovação do Titulo 
Professional de Treinador do Desporto (TPTD), para a obtenção de 
créditos para os professores de educação física e de certificados para os 
restantes destinatários. 

 

http://www.aaviseu.pt/
mailto:associacaoandebolviseu@gmail.com

