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Preço do Estágio  – 
- Inscrição:    25,00€ (cada candidato tem de se filiar após receber a DTEE) 
- Mensalidade:  12,50€ (mensais, de outubro 2018 a julho de 2019)  
- Emissão de Diplomas:  30,00€ (Inclui procedimentos de avaliação finais, emissão de diplomas) 
O Pagamento faz-se em 3 tranches: 1ª) Outubro 2018 - 62,50€ (inclui inscrição e 3 mensalidades);  2ª) Janeiro 

2019 - 50,00€ (4 mensalidades – janeiro a abril); 3ª) Junho 2018 – 67,50€ (inclui  3 mensalidades e avaliação). O 
tutor deixou de receber a sua parte da mensalidade, todas as despesas que o Tutor queira ver ressarcidas por 
parte dio Estagiário, deverá combinar com o Estagiário. A FGP não tem responsabilidade contabilística nessas 
despesas/pagamentos. 

Curso de Treinadores de GRAU II  
 
 

“Todas as disciplinas” – Componente Prática / ESTÁGIO (1 época)  
4º ESTÁGIO – Outubro/Dezembro de 2018 a Julho/Outubro de 2019 

 

 
4º Estágio de 2018, correspondente aos Cursos de treinadores de Grau II de todas as disciplinas, efectuados entre 
2014 e 2018 – para treinadores que ainda não frequentaram.   
 
a) os Treinadores Estagiários: 
- São os participantes que cumpriram os critérios de êxito nas duas componentes anteriores (Geral e Específica); 
- Desenvolvem as atividades de Estágio na disciplina gímnica do Curso que Frequentaram: GPT; GAM; GAF; GR; 
TRAMP; GA; ACRO; TUMB; TGYM. 
- Desenvolvem as atividades de Estágio numa ou mais entidades desportivas; 
b) os Treinadores Estagiários devem: 
- Cumprir todas as atividades de estágio descritas no Regulamento de Estágio;  
- Aplicar as atividades de estágio da Disciplina de estágio (replicar as atividades a cada disciplina); 
- Cumprir as horas mínimas indicadas, acumulando as horas de condução de treino de cada uma das disciplinas; 
- Assinar contratos de Formação com a FGP e cumprir os compromissos com as Entidades de Acolhimento, os 
Tutores e Coordenadores de Estágio.  
c) os Treinadores Estagiários acedem: 
- Ao diploma de Qualificação (DQ) de Treinador de Ginástica de Grau II após a avaliação positiva no estágio; 
- Com o Diploma da FGP, poderão então aceder à CPTD, Título Profissional de Treinadores de Desporto, no site do 
IPDJ,I.P. 

Atenção: 
- As inscrições online só são aceites com a inclusão no formulário de todos os documentos necessários; 
- As inscrições deverão dar entrada nos Serviços Administrativos da FGP a partir de 03 de outubro de 2018 
(candidatos de cursos anteriores) e após a emissão das notas (candidatos dos Cursos de 2018/2019). 
- Na inscrição, os Treinadores já terão que apresentar todos os Contratos a assinados entre os restantes 
participantes no Estágio para serem assinados pela FGP. 
- Todas as outras despesas resultantes da participação no Estágio são da responsabilidade do Treinador Estagiário. 
- O valor de inscrição, mensalidade e Emissão de Diplomas inclui:  

- Documentação e Materiais de Apoio ao Estágio; 
- Acesso à Plataforma E-Gym de ensino a distância da FGP;  
- Certificado de Qualificação por Componente do Curso após Aprovação; 
- Curso base de aprendizagem à utilização da plataforma E-gym; 
- 2 Formações contínuas gratuitas da FGP, durante o período de estágio; 
- Apoio de Tutor e de Coordenadores de Estágio. 

Para mais informações contacte:  
Paulo Barata - engym@gympor.com       Web: www.fgp-engym.com / facebook.com/ginasticaportugal 
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