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CIRCULAR Nº 055/22 
 

ASSUNTO: Divulgação de Evento 
 
 

Odivelas, 01 de abril de 2022 

 

Exmos. Senhores, 
  

Conforme solicitado pela Associação Nacional de Treinadores, vimos por este meio proceder à 

divulgação do Evento abaixo indicado: 

 

→ Ação de formação “Contributo da Instrução e Feedback no Sucesso Desportivo” 

 
 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO  

“Contributo da Instrução e Feedback no Sucesso Desportivo” 

(modalidade e-learning) 

30.04.2022 (sábado)  

(Componente geral – 5horas/1 Unidade de crédito) 

 

OBJETIVOS E PERTINÊNCIA DO TEMA 

 
Objetivo:  

Reforçar o papel de aspetos determinantes no momento de comunicar com os atletas, no sentido de 

melhorar a eficácia pedagógica e, por consequência, o sucesso no processo Ensino-Aprendizagem. 

Razões que justificam a pertinência da ação:  

A instrução e o feedback, quando bem aplicados, são fundamentais para atingir a eficácia pedagógica. É 

com base neste pressuposto que esta ação se reveste de enorme interesse, pois pretende melhorar a 

intervenção dos treinadores a esse nível.   

 

CONTEÚDOS  
 

Objetivos de aprendizagem; Objetivos do professor; Estratégias de organização do Ensino – pedagogia 

de sucesso; Eficácia Pedagógica (melhoria do Ensino) e Sucesso na Aprendizagem – Potenciar o sucesso 

do Processo Ensino-Aprendizagem; A instrução antes, durante e após a tarefa; O feedback (up & 

forward); Tipos de feedback: quanto ao objetivo, direção e afetividade; As variáveis de feedback: 

frequência, valor e pertinência; O ciclo do feedback – Apresentação do modelo instrucional ‘peer 

tutoring’; A observação e o feedback: identificação dos incidentes críticos. 

 

PROGRAMA  
 

• 10:00 – 12:30 – Ágata Aranha 

• Almoço  

• 15:00 – 17:30 – Mariana Cunha  

 



CURRÍCULO DAS FORMADORAS 
 

ÁGATA ARANHA 
 

• Doutorada em Ciências Humanas e Sociais/Didática do Desporto; 

• Professora Associada com Agregação (Didática do Desporto) da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro; 

• Leciona Pedagogia, Didática do Desporto e judo na Universidade de 
Trás os Montes e Alto Douro desde 1990, tendo já lecionado a 
unidade curricular de judo na Faculdade de Desporto na 
Universidade de Coimbra (92 a 94);  

• Orientadora de inúmeros mestrados e doutoramentos na Área da 
Educação Física e Desporto; 

• Preletora convidada em vários cursos, seminários e outros encontros 
de natureza pedagógica e/ou científica na área da Pedagogia; 

• Treinadora de judo de Grau II e graduação – 4º dan; 

• 2 vezes campeã nacional individual e 2 vezes por equipas;  

• Atleta internacional. 

 

MARIANA CUNHA 

• Doutorada em Ciências do Desporto, Faculdade de Desporto, 
Universidade do Porto (FADEUP). 

• Professora Auxiliar, Departamento de Ciências da Educação Física 
e Desporto, Universidade da Maia – ISMAI. 

• Áreas de interesse: Pedagogia do Desporto; Didática de Judo; 
Formação de Professores em Educação Física; Supervisão da 
Prática Pedagógica; Identidade Profissional; Ensino, Aprendizagem 
e Avaliação da Educação Física; Atividade Física Adaptada; 
Educação Física Inclusiva; Investigação qualitativa e quantitativa 
em Ciências do Desporto e Ciências da Educação. 

• Formadora em cursos de treinadores de judo (grau I) nas unidades 
de formação “Pedagogia” e “Didática do Desporto”. 

• Autora e Coautora em diversas publicações de carácter científico. 

• Preletora em diversos eventos ligados à sua área profissional. 

• Judoca com a graduação de 1.º Kyu. 

 

INSCRIÇÕES/TAXA 
 
Preenchimento online:  https://forms.gle/TNoWaTLAUdafJaoE7 
 
Contactos: 
Rui Veloso – Telm: 966220962  
Carlos Ramos – Telm: 917201915 

Email para contacto – antjudo@gmail.com 

• Associados da ANTJ e respetivos atletas (graduação mínima 1.º dan e escalão etário ≥ júnior): 

Gratuito 

• Associados da Associação de Treinadores de Atletismo de Portugal (ATAP): Gratuito 

• Outras inscrições: 10 euros  

 

Dados para transferência bancária (NIB): 0035 0310 00037821 330 49 (Caixa Geral de Depósitos). 

Notas importante: a ação realizar-se-á com um número mínimo de 30 inscrições; o link de acesso à 

formação será enviado no dia 28 de abril. 

https://forms.gle/TNoWaTLAUdafJaoE7
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COLABORADOR 

                       

        

 

 

 

 

 

PARCERIA 
 

 

 

 

 

 

  


