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COMUNICADO Nº 7 – 2015/2016 – 20 de Outubro de 2015 

  

1 – FORMAÇÃO CONTÍNUA DE TREINADORES (24 de Outubro de 2015) 
 

A Associação de Voleibol de São Miguel, informa que a ação de formação para treinadores foi 
alterada do dia 17 para 24 de Outubro, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 20h00, no 
Pavilhão do Complexo Desportivo das Laranjeiras. 

 
PROGRAMA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUA DE TREINADORES 

1. Tema:  

A formação de praticantes de Voleibol (análise e reflexão)  

2. Formador:  

Prof. Luis Magalhães   

3. Taxa de inscrição: 

10€ 

4. Créditos da formação:  

2UC (Unidades de Crédito)  

5. Tipologia de formação: 

 Teórico/prática  

6. Programa da formação  

 

Horário Tema 

09h30-12h30 

A formação de praticantes de Voleibol (análise e reflexão)  

- Modelo de formação e organização 
- Planeamento e organização do treino 

14h00 – 20h00  

- Diferenças entre géneros (masculino vs feminino)  

- Técnica: Observação e módulos de trabalho técnico 
- Treino decisional 

 

Os candidatos á formação deverão comunicar o seu interesse para gab.tecnico@avsm.pt.  
Ficha de inscrição em www.avsm.pt .  

 
 

2 – FORMAÇÃO MONITORES GIRA VOLEI (30 de Outubro de 2015) 
 
A AVSM irá promover uma ação formação de Escolinhas do voleibol / gira-volei com o tema “Gira-volei 

uma nova realidade de ensino”. Esta formação tem como principal objetivo divulgar o projeto regional 

“Escolinhas do Desporto” dotando os formandos da formação básica necessária para lecionarem o 

voleibol neste projeto. 

Esta formação decorrerá na EB1 Santa Clara situada na rua Pintor Vitor Câmara (praceta). Para aceder 

a esta rua descer a Rua Pintor Domingos Rebelo (rua que vem do Paim / Arrifes). O horário será das 

18h00 às 20h00 do dia 30 de Outubro (sexta-feira). 
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3 – MINIVOLEIBOL (TORNEIO 2X2 - 17 de Outubro de 2015) 
 

Decorreu no passado dia 17 de Outubro 2015 na Escola Secundária da Ribeira Grande o torneio de 
2x2. Os resultados podem ser consultados no nosso sítio de internet. 

O próximo encontro será o torneio 3x3 e está agendado para o dia 21 de Novembro de 2015, na 

Escola Secundária da Ribeira Grande, com o seguinte programa: 
- 10h00 competição masculina 
- 13h00 competição feminina 

Solicitamos aos clubes que estejam presentes pelo menos 30 minutos antes do início do torneio. 

Foi publicado o calendário definitivo para a época do Minivoleibol. Tem algumas alterações 

relativamente ao último apresentado, nomeadamente troca de pavilhão entre 16 e 30 de janeiro. 

4 – CALENDÁRIO ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016 
 

A Associação de voleibol de São Miguel, informa que a calendarização das competições para a época 

2015/2016, já se encontra disponível para consulta no sítio da internet, www.avsm.pt  
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