














  
A obrigatoriedade estabelecida pelo PNFT da existência de Estágio deve ser encarada como um desafio, quer para a  
Modalidade, mas acima de tudo para o próprio Formado. A perceção de utilidade pelo estagiário é condição necessária 
para que o processo de formação possa terminar as suas diferentes etapas com êxito, daí que tenha de se encarar esta 
fase com a determinação e seriedade, evitando a existência de estágios pouco eficazes a nível da formação. 
  
Este modelo de estágios deve permitir uma experiência de formação devidamente estruturada  e consolidada que 
possibilite ao estagiário uma inclusão no mercado de trabalho, transportando como ele toda a formação inicial 
devidamente integrada e adaptada ao contexto onde vai desempenhar a sua função de treinador de desporto. 
  
Uma boa articulação entre a formação inicial e o contexto real de trabalho possibilitarão uma experiência que pode ser 
determinante para o sucesso profissional no futuro. Muitas vezes a preocupação com a preparação dos atletas para a 
competição leva a uma certa atitude redutora no desempenho da função de treinador, este é provavelmente um dos 
momentos em que os treinadores podem tomar consciência deste efeito pernicioso e transportar para o treino uma 
visão mais holistica do fenómeno desportivo, permitindo, assim uma compreensão mais alargada dos sistemas e das 
organizações. 
  
Por fim, não devemos esquecer que a o estágio deve assegurar experiências suficientemente exemplificativas da 
realidade para que os formandos/treinadores possam desenvolver as competências necessárias a intervir nessa 
mesma realidade, tornando-os assim mais autónomos e eficazes.

















Acompanhar os atletas em competição, em todas as suas fases, desde a inscrição, pesagem, sorteio e competição 
propriamente dita. 
 
Incrementar o acompanhamento direto aos atletas, tendo por base a autonomia que lhe será dada pelo tutor do 
estágio, pretendendo-se, assim, que no final do estágio consiga assumir de forma independente todas as fases da 
competição. 
 
Em situação de treino manter uma coordenação muito estreita com o seu tutor, cumprindo o plano estipulado 
por ambos, nas orientações fundamentais previstas. 
 
Participar nas Ações de Formação organizadas pela FPJ nessa época desportiva, mantendo assim uma 
preocupação com a sua formação contínua.

Acompanhar os atletas em competição, em todas as suas fases, desde a inscrição, pesagem, sorteio e competição 
propriamente dita. 
 
Incrementar o acompanhamento direto aos atletas, tendo por base a autonomia que lhe será dada pelo tutor do 
estágio, pretendendo-se, assim, que no final do estágio consiga assumir de forma independente todas as fases da 
competição, com elevados níveis de pertinência. 
 
Em situação de treino manter uma coordenação muito estreita com o seu tutor, cumprindo o plano estipulado 
por ambos, nas orientações fundamentais previstas para as quais deve ser propositivo e ponderado. 
 
Participar nas Ações de Formação organizadas pela FPJ nessa época desportiva, mantendo assim uma 
preocupação com a sua formação contínua.
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Etapa 1 - Iniciação 
Etapa 2 - Consolidação

Presença em todos os encontros e competições nos escalões etários com que o estagiário se encontra a fazer a 
sua formação. 
 
Frequentar as Ações de Formação realizadas pela Federação Portuguesa de Judo. 
 
Acompanhar todos os treinos e atividades do clube que se refiram aos atletas que se encontra a co-orientar. 
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Etapa 3 - Especialização 
Etapa 4 - Rendimento

Presença no encontros e competições nos escalões etários com que o estagiário se encontra a fazer a sua 
formação. 
 
Frequentar as Ações de Formação realizadas pela Federação Portuguesa de Judo. 
 
Acompanhar todos os treinos e atividades do clube que se refiram aos atletas que se encontra a co-orientar. 

























A Entidade de Acolhimento deve proporcionar as condições necessárias e suficientes para que o candidato a 
Treinador possa desempenhar de forma completa esta componente de formação. 
 
Grau I -  
Uma das sessões de treino semanal deve ser orientada pelo Estagiário, com a supervisão do Tutor. No final 
destas sessões deve ser efetuada um análise crítica ao desempenho do Estagiário. 
 
Grau II -  
Duas das sessões de treino semanal deve ser orientada pelo Estagiário, com a supervisão do Tutor. No final 
destas sessões deve ser efetuada um análise crítica ao desempenho do Estagiário. 
 
O Estagiário em caso de deslocação para um estágio ou competição deve usufruir das mesmas condições dos 
restantes elementos do clube.
































