Tutoria e a Supervisão Pedagógica

Organização:

Federação Nacional de Karate – Portugal
OBJETIVOS
O programa nacional de formação de treinadores atribui aos treinadores de grau 2 ou superior, funções
de coordenação e de supervisão. A prática de supervisão é uma atividade/tarefa essencial para o
desenvolvimento do profissional, das equipas técnicas coordenadas por si e da própria modalidade.
Esta ação de formação tem o objetivo de preparar os treinadores para a prática da supervisão
pedagógica e da avaliação de estágios, através do planeamento, implementação, revisão e avaliação de
diferentes competências.
Objetivos Específicos:
• Orientar para as práticas de supervisão pedagógicas;
• Apresentar as metodologias de supervisão pedagógica em contexto real de trabalho;
• Identificar os processos individuais de acompanhamento de estagiários;
• Explorar o Diário Eletrónico do Treinador;
• Orientar para a estrutura de avaliação e ponderação de estágios;
• Expor o sistema de avaliação e ponderação dos estágios.

PÚBLICO-ALVO
A Ação de Formação é destinada a todos os treinadores de Karate que desempenham ou já
desempenharam funções de Tutor.
DATA
A atividade será realizada no dia 7 de janeiro de 2018.
LOCAL
Escola Secundária Carlos Amarante
Rua da Restauração, 4710-428 Braga
(Link para google maps: https://goo.gl/maps/YMF8HvDJm3v)
COORDENAÇÃO TÉCNICA
António Quaresma
Diretor do Departamento de Formação da FNK-P; Doutor em Educação; Mestre em Psicologia do
Desporto; Pós-graduado em Envelhecimento: Atividade Física e Autonomia Funcional; Licenciado em
Educação Física e Desporto; Treinador de Karate e Investigador.
FORMADORES
Sofia de Sousa
Coordenadora Nacional de Estágios de Treinadores de Karate da Federação Nacional de Karate –
Portugal; Mestrada em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores; Licenciada em Ciências da
Educação.
PROGRAMA
17:00 – 20:00 Teórica
• Métodos e Processos de Supervisão Pedagógica;
• Processo de avaliação dos estágios de G1 e G2;
• Método de ponderação da avaliação contínua;
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• Estrutura e organização do Dossier de Treinador;
• Diário Eletrónico do Treinador;
• Exercício Prático.

CONDIÇÕES DE ACESSO
A participação na Ação é gratuita, desde que a inscrição seja efetuada, impreterivelmente, até às 12h00
do dia 3 de janeiro de 2018.
INSCRIÇÕES
O número máximo de vagas é de 100 participantes.
UNIDADES DE CRÉDITO
0,6 Créditos para a Formação Contínua Específica
CONTATOS
DESIGNAÇÃO
FNK-P (Geral)
Departamento de Formação da FNK-P

CONTATO
213623152, fnkp@fnkp.pt
formacao.secretariado@fnkp.pt

Lisboa, 8 de dezembro de 2017
Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da FNK-P

(Carlos Silva)

O Diretor do Departamento de Formação da FNK-P

(António Quaresma)
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