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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

III edição “School-Volei”

A aposta na formação de jovens 
praticantes e na promoção da mo-
dalidade são condições essenciais 
ao sucesso da mesma na região, 
neste sentido a Associação de Vo-
leibol pretende levar o voleibol ao 
local onde os jovens passam a maior 
parte do seu tempo -  a Escola.  

Com este projeto pretendemos, 
proporcionar oportunidades para 
que as crianças e jovens possam vi-
ver experiências agradáveis, fazer 
novos amigos, aperfeiçoar habili-
dades, adquirir hábitos de auto-
disciplina, persistência, desenvol-
vendo em si os conceitos de 
cooperação e competição com leal-
dade; “aprender a viver com os ou-
tros” fomentando as relações pes-
soais dos jovens entre si, com as 
outras escolas/clubes, com os Pro-

O School Volei é um 
projeto que envolve as 
Escolas Básicas e 
Integradas,  tendo como 
público alvo os alunos 
com idades 
compreendidas entre os 
11 e os 15 anos, de ambos 
os géneros, numa 
competição simples,  
como é o jogo reduzido

fessores/Treinadores, Árbitros e os 
restantes intervenientes na “socie-
dade desportiva”; fomentar a prá-
tica desportiva organizada e de-
vidamente orientada aos jovens, 
dentro do espaço escolar; observar 
e orientar os jovens praticantes, 
com maior interesse e apetência 
para a modalidade, a integrar o 
desporto federado, nos clubes com 
sede próxima da sua escola e au-
mentar o número de atletas fede-
rados na modalidade.  

A Associação de Voleibol co-

munica a todas as Escolas da Ilha 
de São Miguel que no próximo 
mês de janeiro devem organizar 
torneios intra e inter turmas com 
o objetivo de apurar as equipas re-
presentantes da sua escola para 
participarem na Fase Ilha orga-
nizada por esta mesma Associa-
ção e que está agendada para o dia 
19 de março de 2014.  

Cada escola deve tentar apurar 
três representantes do nível I (11-
12 anos/ Jogo 2x2) e dois do nível 
II (13-15 anos/ Jogo 4x4), em fe-

mininos e masculinos. O número 
de alunos federados em voleibol é 
limitado, podendo existir no máxi-
mo um no nível I e dois no nível II. 

As inscrições para a participa-
ção  na Fase Ilha deverão ser en-
viadas para o seguinte contacto 
eletrónico: gab.tecnico@avsm.pt 
até final do mês de janeiro.  

Convidamos todas as escolas  a 
participarem neste evento que re-
presenta a festa do voleibol através 
de uma competição que promove 
a modalidade na escola. � 

A 1 de Março a AVSM desloca-se à EBI Canto da Maia para o III “School Volei” 

CAMPEONATO DE ILHA 
INICIADOS FEMININOS 
 
1.º CDERI 
2.º CLK 
3.º VCSM 
4.º ESRG-B 
5.º IVA 
6.º CEVF 
7.º CARP 
8.º ESRG-A 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
INICIADOS MASCULINOS 
 
1.º AAA | 2.º CLK 

CAMPEONATO DE ILHA 
JUVENIS FEMININOS 
 
1.º CLK-A 
2.º IVA-A 
3.º ESRG 
4.º CLK-B 
5.º IVA-B 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
JUVENIS MASCULINOS 
 
1.º AAA | 2.º CLK  | 3.º ADP 
 
 
 

CAMPEONATO DE ILHA 
JUNIORES FEMININOS 
 
1.º CLK | 2.º VCSM | 3.º IVA 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
JUNIORES MASCULINOS 
 
1.º AAA | 2.º CLK | 3.º IVA 
 
CAMPEONATO DE ILHA 
SENIORES MASCULINOS 
 
1.º CLK-B | 2.º IVA-B 
 

DIREITOS RESERVADOS

Formação 
Treinadores
De acordo com a portaria n.º 
326/2013 de 1 de novembro a 
emissão do Título Profissional de 
Treinador Desportivo  (ex-Cédu-
la de Treinador de Desporto) é da 
competência do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude e 
tem uma validade de cinco anos. 
Esta renovação está dependente 
do preenchimento, cumulativo, 
durante o seu período de valida-
de (cinco anos), das seguintes 
condições: realização de um nú-
mero de dez unidades de crédito 
(UC), em que cada UC corres-
ponde a cinco horas de formação 
presencial, ou a dez horas de for-
mação à distância. Destas dez 
UC, cinco terão de ser, obrigato-
riamente, presenciais e de acor-
do com a seguinte modalidade 
de formação (neste caso, Volei-
bol). Sendo assim, os Técnicos de 
Grau I e II devem frequentar um 
máximo de 5 UC, em Formação 
Geral e um mínimo de 5 UC em 
Formação Específica. Para os 
treinadores de Grau III e IV, po-
dem obter as UC em ações de 

formação geral ou específica. Os 
treinadores de Grau I obtêm UC 
em ações de formação destina-
das a treinadores de Grau I e de 
Grau II; treinadores de Grau II 
obtêm UC em ações de formação 
destinadas a treinadores de 
Grau I, Grau II e Grau III e trei-
nadores de Grau III e Grau IV 
obtêm UC em ações de formação 
destinadas a treinadores de Grau 
I, II, III e Grau IV. 

O treinador que conclui uma 
formação no ensino superior na 
área do Desporto e Educação Fí-
sica confere automaticamente 5 
UC de formação geral e 5 UC de 
formação específica caso seja de 
uma modalidade - Voleibol. 

Para efeitos de revalidação do 
TPTD os cinco anos iniciam a sua 
contagem a partir da publicação 
desta portaria - 1 de novembro de 
2013 (todos os TPTD já processa-
dos passam a sua data de validade 
para o dia 1 de novembro de 2018, 
cinco anos após a data de publica-
ção desta portaria.  

Mais informações podem ser  
encontradas na Plataforma ele-
trónica do IPDJ. � 

DIREITOS RESERVADOS

Campeonato de Ilha 2013-2014
Contabilizados 52 jogos dos esca-
lões de iniciados a seniores  (até 
ao dia 15 de dezembro de 2013), o 
campeonato de voleibol da ilha de 
São Miguel,  está sensivelmente a 
meio do seu percurso.  

Apesar do favoritismo de alguns 
clubes, assiste-se a uma competi-
ção interessante e bem disputada. 

Em masculinos, a Associação 
dos Antigos Alunos, lidera atual-
mente os três escalões em que está 

envolvida, nomeadamente Ini-
ciados, Juvenis e Juniores. Con-
tudo, o Clube K surge em primei-
ro lugar no escalão de  seniores e 
os clubes ACDP, da Povoação (em 
juvenis) e o CDIVA (em juniores), 
surgem em 3º lugar nos respeti-
vos  escalões. 

Na competição feminina, as 
equipas de juniores e juvenis do 
Clube K ,  não abdicam do 1º lu-
gar, porém o Volei Clube São Mi-

guel (em juniores) e o CDIVA-A 
(em juvenis), mantêm a perse-
guição ao título. 

Por fim, há a destacar a compe-
titividade e emoção que as 8 equi-
pas de Iniciadas femininas têm de-
monstrado e que neste momento 
é liderado pelo CDE Roberto 
Ivens, que ambiciona o bicam-
peonato. Cabe às adversárias mais 
próximas (Clube K e Volei Clube 
São Miguel), manter a pressão. � Campeonato de São Miguel 1-1
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