
 

FORMAÇÃO 2020 / 2021 
 

Curso de Treinador de Ciclismo Grau 1 
Beira Interior 

 

 
 

 
Organização: Apoios: 

                           
 

Programa Horário (atualizado a 13-10-2020) 
 

Componente Geral: Aulas teóricas e atividades/trabalhos das UF realizadas por b-learning através de plataforma online 

Dia Horário Unidade de Formação Formador Nº horas 
de 2-11-2020 
a 18-12-2020 

Disponível 
24h por dia Aulas teóricas e atividades/trabalhos das 5 UF (sessões assíncronas) MEDIÁTICA 28h20 

A definir A definir Aula teórica de 4 horas (sessão síncrona - em direto) com formador da 
UF Teoria e Metodologia do Treino Desportivo, modalidade Ciclismo) UVP-FPC 04h00 

19-12-2020 A definir Teste final escrito presencial (1ª fase) da Componente Geral 
Local: Castelo Branco (instalações a confirmar) UVP-FPC 03h40 

Componente Específica: Aulas teóricas realizadas por b-learning (online + presencial) 

Dia Horário Unidade de Formação Formador Nº horas 

de 4-1-2021 
a 4-4-2021 
 
(a calendarizar 
tendo em conta 
a evolução da 
situação 
pandémica) 

- fim-de-semana 
das 09h00 às 
18h00) 
 
- dias úteis das 
20h00 às 22h30) 

- Ciclismo: Iniciação e Lazer 
- Regulamentos 
- Mecânica e materiais 
- Desenvolvimento do Praticante Ciclista 
- Ciclismo de Pista 
- Ciclismo de Estrada 
- BTT 
- Ciclocrosse 
- BMX RACE 
- BMX Freestyle 
- Paraciclismo 
 
* nota importante: algumas aulas presenciais poderão realizar-se nas 
instalações do CAR Anadia (Edifício da Pista de BMX) em Sangalhos. 
 

UVP-FPC 60h00 

A definir A definir Teste final escrito presencial da Componente Específica 
Local: Castelo Branco (instalações a confirmar) UVP-FPC 03h00 

 
Notas importantes:  
 
• Tolerância de faltas aplicável à componente geral = 3,6 horas (é obrigatória a presença em todas as UF). 
• Tolerância de faltas aplicável à componente específica = 20 horas. 
• Caso reprove ou falte justificadamente aos testes escritos da 1ª fase, o formando tem acesso a uma 2ª fase (a agendar). 
• Caso reprove ou falte justificadamente aos testes escritos da 2ª fase, o formando será considerado reprovado na 

Componente respetiva e consequentemente reprovado no Curso. 


