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ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021 
 

COMUNICADO N.º 4 – 7 de outubro de 2020 
 

 
 

1. INSCRIÇÕES 2020/2021   
 
Tendo terminado a 24 de setembro o prazo para inscrição de equipas/atletas dos escalões de 
Seniores e Juniores B (Sub-21), os clubes deverão entregar na AVSM as inscrições dos restantes 
escalões até ao dia 10 de outubro de 2020. 
  
Alerta-se para a circular N.º 44_2019/2020 - Esclarecimentos e Taxas de participação, Época 
2020/2021 
  
 

2. ESCOLINHAS DO DESPORTO 2020/2021 
 
Decorre até 31 de outubro o prazo para apresentação de candidaturas ao projeto Escolinhas do 
Desporto, época desportiva 2020/2021.  
 
As candidaturas podem ser apresentadas diretamente pelos clubes ou através da Associação de 
Voleibol de São Miguel.  
 
Como habitualmente, a AVSM promoverá uma formação para monitores, a ter lugar em 
novembro.  
 
Para informações complementares, contactar escolinhasgiravoleiavsm@gmail.com / 296 205 160  
 
 

3. CURSO DE TREINADORES DE GRAU II 
 
Organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol e Associação de Voleibol de São Miguel realizou-
se de 12 de junho a 13 de setembro de 2020 um curso de treinadores de Grau II, com a parte 
curricular realizada online via plataforma Zoom e a parte prática e de avaliação a ser realizada na 
Escola Secundária Domingos Rebelo. 
 
Foram considerados APTOS na parte curricular do curso: 
 

 Alexandra Fonseca 

 Arlindo Teixeira 

 Ashley Fantazia 

 Cláudia Pereira  
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 Djalmo Couto 

 Elmira Soares 

 Fábio Alves 

 Hugo Cunha 

 Jaciara Barreto 

 João Braga 

 João Melo 

 Ricardo Medeiros 

 Simão Neves 
 

A parte de estágio profissional de uma época desportiva deverá ser realizada num Clube/Entidade 
de Acolhimento, com supervisão de um Tutor com o Grau II. O volume horário previsto é de 800 
horas (global), sendo 180 horas de prática presencial, o mínimo considerado para uma época 
desportiva. 
 
Para efeitos de realização da componente de formação prática sob a forma de estágio 
supervisionado, a Federação emitirá a Declaração de Treinador(a) em Estágio (DTE), que é um 
documento oficial aprovado pelo IPDJ e que permite que os Treinadores em Estágio possam orientar 
“oficialmente” jogos da competição em que estejam inscritos e serem treinadores principais. Esta 
DTE deverá ser acompanhada pela inscrição como treinador(a) na Associação / Federação. 
 
Após a realização do estágio profissional e a sua avaliação final, o qual será supervisionado por um 
tutor de Grau II, e decorrerá durante a época desportiva de 2020/2021, bem como, após a entrega 
do dossier de estágio e relatório final, até 30 de maio de 2021, serão publicados os resultados finais, 
com a classificação final numa escala de 0 a 20, e ainda enviado o DIPLOMA DE QUALIFICAÇÃO pela 
FPV, após pagamento da taxa. 
 
A partir daqui todo o processo do Título Profissional de Treinador(a) de Deporto (TPTD) – é depois 
feito pelo formando, na plataforma PRODesporto, mediante a apresentação do DIPLOMA DE 
QUALIFICAÇÃO, passado pela Federação Portuguesa de Voleibol. É com o Diploma de Qualificação 
que será apresentado e anexado pelo formando digitalmente, que pedirão na plataforma online do 
IPDJ o TPTD de Treinador(a) de Desporto. O IPDJ responderá, enviando depois por correio eletrónico 
a solicitar o pagamento da taxa de 30,00€ para a obtenção do TPTD com os dados para o fazerem 
via Multibanco. 
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4. REUNIÃO COM OS CLUBES 
 

A Associação de Voleibol de São Miguel convoca os seus sócios para uma reunião de clubes, que irá 
decorrer no auditório da Coriscolândia, na Fajã de Baixo, no dia 12 de outubro de 2020, segunda-
feira, pelas 20h00, com o ponto único: 
 

  Apresentação dos escalões, equipas e propostas para a Época desportiva 2020-2021  
 

Cada clube poderá fazer-se representar por 2 elementos, sendo que o uso de máscara será 
obrigatório. 


