Curso de
Gestão dos Pais
Referencial Pedagógico

Objetivos e Competências Globais
Os pais e os treinadores constituem as pessoas significativas que mais
influenciam em todas as fases da carreira tendo um papel crucial no
desenvolvimento dos seus filhos/atletas. Por vezes os pais têm atitudes e
manifestam-se de forma menos correta que podem ter um impacto negativo
nos seus filhos. Posto isto o treinador tem uma papel importantíssimo na
gestão das relações entre todos os participantes do triângulo desportivo:
pais – treinador – atletas.

Objetivos e Competências Específicas
•

Identificar o potencial social dos pais para a permanência/abandono da
prática desportiva

•

Identificar os objetivos do treinador na gestão dos pais e os diferentes tipos
de pais

•

Identificar os componentes do modelo de envolvimento parental no desporto

•

Reconhecer as dificuldades inerentes ao papel dos quais na gestão da vida
desportiva dos atletas

•

Identificar estratégias de atuação perante as dificuldades dos pais

Ficha Técnica
Área Técnica
Ciência Desportiva
Destinatários
Profissionais detentores do Título Profissional de Treinador de Desporto – TPTD
de qualquer modalidade desportiva que procurem formação para aumentar os
seus conhecimentos e revalidarem os seus Títulos Profissionais
Sistema de Formação
Ensino a Distância – Assíncrono, eventualmente, Síncrono
Modalidade Pedagógica
eLearning – Modelo Pedagógico, Andragógico e Multimédia SAFEM-D®
Suporte Técnico
Suporte Tecnológico (LMS - Learning Management System)
Plataforma NetForma®
Duração
10 Horas
Autoria e Tutoria
DLC – Distance Learning Consulting
Consultoria Pedagógica
Dra. Ana Maria Fernandes (Coordenadora da equipa)
Dr. José Ricardo Santos
Consultoria Multimédia
Dra. Lucinda Alves (Programação)
Luís Coelho (Design web e programação multimédia)
Alyona Gorbach (Design web e programação multimédia)
Coordenação Científica e Técnica
Dr. Bruno Brito
Coordenação do Projeto
Prof. Doutor António Augusto Fernandes (Autor do modelo pedagógico e plataforma)

Programa

Unidade 1 - Gestão dos pais

Sessão 1 - Os pais na prática desportiva das crianças e jovens
Tópico 1 – Evidências sobre o papel dos pais
Tópico 2 – Objetivos do treino na gestão dos pais
Tópico 3 – Modelo de envolvimento parental no desporto

Sessão 2 - Estratégias básicas para lidar com os pais
Tópico 1 – Comportamentos positivos a promover junto dos pais
Tópico 2 – Estratégias de gestão dos pais pelo modelo de envolvimento
parental no desporto

