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COMUNICADO N.º 006/14-15 
 
Distribuição: CLUBES da ANNP, FPN 
 

 
1.  CURSO DE TREINADORES DE GRAU I/MONITORES DE NATAÇÃO 
 
 Vai a Associação de Natação do Norte de Portugal levar a efeito na ANNP/CFP, o Curso 

em título, segundo o Regulamento dos Cursos de Formação da Federação Portuguesa 
de Natação. 

 Estão abertas as inscrições até ao próximo dia 13 de Abril 15, a todos os candidatos que 
possuam idade mínima de 18 anos à data de inicio do curso e Escolaridade mínima 
obrigatória como habilitação literária. 

  
 Número de Candidatos: 30 vagas  
  

 Serão preferencialmente selecionados os candidatos que satisfaçam os seguintes 
requisitos: 

 
 1. Praticantes desportivos integrados no regime de Alto Rendimento ou das Seleções 

Nacionais (ou já terem estado integrados); 
 2. Encontrarem-se ao serviço de qualquer instituição ou entidade filiada na FPN numa 

das disciplinas da Natação e serem propostos pelas referidas instituições onde exerçam a 
sua atividade.  

 3. Terem sido praticantes federados de qualquer uma das disciplinas da Natação durante 
pelo menos 4 épocas desportivas; 

 4. Apresentarem documentos comprovativos da frequência de ações de formação de 
Treinadores de Natação, realizadas ou pelas Associações Territoriais ou pela FPN. 

  

Formalidades obrigatórias:  Preenchimento da Ficha de Inscrição anexa e enviá-
la à ANNP (info@annp.pt) até ao próximo dia 
13ABR15. 

.Informações Gerais 
  

 O Curso será em regime intensivo, tendo a duração de 100 horas com início pelas 
19h00 às 23H00 (sextas feiras) e das 08H00 às 12H00 e 14H00 às 20H00 (sábados).  

   
 Os candidatos devem comparecer (obrigatório) previamente no próximo dia 16 de 

Abril (quinta-feira), pelas 20H00, na Piscina do Clube Fluvial Portuense, fazendo-se 
acompanhar de touca/calção/fato de banho e chinelos. 

 

 Avaliação Prática 
Realização de uma prova de 100m estilos ou 200m livres, com as respetivas partidas 
e viragens específicas, sem evidenciarem erros técnicos graves cumprindo os tempos 
mínimos estabelecidos para o efeito (2:15 para os 100m estilos e 4:00 para os 200m 
livres.  
 

 A formalização da respetiva matrícula (17ABR15) pelos candidatos deverá ser 
efetuada, após prestarem as respetivas provas práticas e terem sido considerados 
aptos. 
 

 Taxa de Inscrição: 275,00 EUROS 
 (Inclui toda a documentação técnica do Curso)  

------------------********************-------------------- 
Porto, 02 de Abril de 2015 
 
Pela Direcção da ANNP 
O Presidente 
 


