AÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA
TREINADORES 2018

Entidade/Departamento que propõe:

Lisboa, 8 de Maio de 2018

Nome da AF: Como desenvolver a mente das crianças nos treinos de ginástica
Tipo: Teórico _ X __
Prático ___
Teórico/Prático _ _
Componente: Geral (Disciplinas teóricas complementares)
X Específica (Disciplinas Gímnicas)
Com conteúdos a colocar em elearning: _Não_ (Sim/Não)
Se Sim, nº de horas de elearning: ______
Disciplinas:

Ginástica (Grau I) _X_
GAM
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
GAF
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
GR
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
TRAMP
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
GA
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
ACRO
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
Teamgym _X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___
GPT
_X_ / Grau II _X_ / Grau III ___ / Grau IV___

Nº de horas: _5_ h __00___m
Horas Teóricas: _5_ h __00___m
Horas Práticas: _0_ h __00___m
Objetivos da Ação:
Objetivo Geral: No final da sessão, os formandos devem ser capazes de interpretar e
aplicar o conceito de coaching educacional nos treinos e na relação com os seus atletas.
Objetivos Específicos:
Identificar a importância do conceito de Coaching e aplicar em contexto de treino;
Incentivar e persistir no desenvolvimento das crianças, criando oportunidades aos
alunos de superarem os seus medos, receios, traumas entre outros obstáculos que
possam interferir na aprendizagem e no relacionamento interpessoal;
Orientar o treino de uma forma saudável, valorizar e despertar o potencial das crianças;
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Criar possibilidades e oportunidades para o atleta descobrir o conhecimento e construílo por si;
Incentivar a criança a atingir os seus objetivos individuais e em equipa;
Gerar foco e ir ao encontro das motivações das crianças;
Saber lidar com o processo de mudança e crescimento das crianças e promover práticas
de melhoria.

Desenvolvimento de Conteúdos (Temas a abordar, bem descritos e divididos por carga
horária / Formador):
Ver Anexos – Plano de Sessão

Nome(s) Formador(es):
Catarina Neto

CV do(s) Formador(es):
Ver anexo

Responsável da proposta de AF.: Paulo Barata
Assinatura: Paulo Barata
Data de Proposta: 09/ 05 / 2018
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AÇÃO DE FORMAÇÃO
COMO DESENVOLVER A MENTE DAS CRIANÇAS NOS TREINOS
DE GINÁSTICA?
FORMADORA: CATARINA SILVESTRE NETO

ÍNDICE
Conceito de Coaching Educacional;
Missão dos Treinadores e a relação com o Coaching;
Treinador como Mediador;
A criança e a sua mente inconsciente;
Como criar rapport e a sua importância (relação treinador-atleta);
Como lidar e ultrapassar desafios na educação das crianças;
Técnicas e estratégias educacionais (Dinâmicas de grupo);
Inquérito de Satisfação

INTRODUÇÃO
No âmbito da modalidade desportiva de ginástica, os treinadores têm um impacto significativo no
desenvolvimento das crianças, ao qual devem assumir determinadas responsabilidades na educação
e evolução, tanto ao nível físico como intelectual das mesmas. O conceito de Coaching Educacional
vem introduzir novas ferramentas e estratégias práticas, eficazes, que podem ser implementadas no
decorrer dos treinos de ginástica. Desta forma, os treinadores têm a oportunidade de desenvolver e
aprofundar determinadas competências fulcrais que contribuem para o fortalecimento e crescimento
das crianças.

OBJETIVOS GERAIS
No final da sessão, os formandos devem ser capazes de interpretar e aplicar o conceito de coaching
educacional nos treinos e na relação com os seus atletas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final da sessão, os formandos devem ser capazes de:
Identificar a importância do conceito de Coaching e aplicar em contexto de treino;
Incentivar e persistir no desenvolvimento das crianças, criando oportunidades aos alunos de
superarem os seus medos, receios, traumas entre outros obstáculos que possam interferir na
aprendizagem e no relacionamento interpessoal;
Orientar o treino de uma forma saudável, valorizar e despertar o potencial das crianças;
Criar possibilidades e oportunidades para o atleta descobrir o conhecimento e construí-lo por si;
Incentivar a criança a atingir os seus objetivos individuais e em equipa;
Gerar foco e ir ao encontro das motivações das crianças;
Saber lidar com o processo de mudança e crescimento das crianças e promover práticas de
melhoria.

AÇÃO DE FORMAÇÃO
COMO DESENVOLVER A MENTE DAS CRIANÇAS NOS
TREINOS DE GINÁSTICA?
FORMADORA: CATARINA SILVESTRE NETO

PÚBLICO-ALVO
Treinadores de Ginástica de Bebés e Crianças com idades compreendidas entre os 2 anos e os
6 anos.

ÁREAS DE INTERESSE
Classes de Formação Geral/Educativas.

PERFIL PRETENDIDO
Treinadores de Ginástica (Grau I ou Grau II de GpT)

FORMAÇÃO

COMO DESENVOLVER A MENTE DAS CRIANÇAS

NOS TREINOS DE GINÁSTICA?

Índice
1. Conceito de Coaching Educacional
2. Missão dos Treinadores e a relação com o Coaching
3. Treinador como Mediador
4. A criança e a sua mente inconsciente
5. Como criar rapport e a sua importância
6. Como lidar e ultrapassar desafios na educação das crianças
7. Técnicas e estratégias educacionais
8. Inquérito de Satisfação
Introdução
No âmbito da modalidade de ginástica, os treinadores têm um
impacto significativo no desenvolvimento das crianças, ao qual
devem assumir determinadas responsabilidades na educação e
evolução, tanto ao nível físico como intelectual das mesmas.
Objetivos Gerais
- No final da sessão, os formandos devem ser capazes de
interpretar e aplicar o conceito de coaching educacional nos
treinos e na relação com os ginastas.
Objetivos Específicos
- Incentivar e persistir no desenvolvimento das crianças, criando
oportunidades aos atletas de superarem os seus medos, receios,
traumas entre outros obstáculos que possam interferir na
aprendizagem e no relacionamento interpessoal;
- Saber lidar com o processo de mudança e crescimento das
crianças e promover práticas de melhoria.

A talk on corneal blindness
Público-Alvo:
and how to be an eye donor

Treinadores de Ginástica de Bebés e Crianças com idades
compreendidas entre os 2 e os 6 anos.

Formadora: Catarina Neto

Plano de Sessão
Curso: Como Desenvolver a Mente das Crianças nos Treinos de Ginástica?

Pré-requisitos:

Ação: N.º 1
Módulo: Nº 1 - Conceito de Coaching Educacional e Práticas de Coaching
Formador(a): Catarina Neto
Público-Alvo: Esta sessão é dirigida a todos os treinadores de ginástica que lidam e treinam
diariamente bebés e crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos.
Data: a definir

Cédula de Treinador de Ginástica (Grau I ou Grau II de
GpT)

Duração da Sessão: 5h

Objetivos Gerais: No final da sessão, os formandos devem ser capazes de interpretar e aplicar o conceito de coaching educacional nos treinos e na relação
com os seus atletas.

Objetivos Específicos da Sessão

Fases

Conteúdos

Mét. e Téc. Pedag.

Atividades Did.

Tempo

Avaliação

Expositivo
Interrogativo
Brainstorming

Colocação de questões
- "puxar" pela
imaginação dos
formandos

1h

Questões orais

Colocação de questões

1h30

Acompanhamento
e observação

No final desta sessão os formandos
deveverão reconhecer a importância do
conceito de coaching.

Introdução

Conceito de Coaching

No final desta sessão os formandos
deveverão saber aplicar nos treinos a
caratertística de mediador tendo em conta
as caraterísticas de uma criança com mente
inconsciente

Desenvolv.

Missão do Treinador vs Missão do Coach
Mente Inconsciente

Desenvolv.

A relação do treinador com o mundo das
crianças

Ativo
Interrogativo
Técnica de
Demonstração

Demonstração de como
criar Rapport

1h30

Acompanhamento
e observação
Colocaçao de questões

Técnicas e Práticas de Coaching

Ativo
Interrogativo
Técnica de
Demonstração

Demonstração de
técnicas de coaching

1h

Acompanhamento
e observação
Colocaçao de questões

No final desta sessão os formandos
deverão ser capazes de criar rapport com
as crianças e saber lidar com diferentes
desafios na educação das crianças

No final desta sessão os formandos
deverão ser capazes de introduzir e aplicar
estratégias de coaching educacional
durante os treinos

Conclusão

Interrogativo
Ativo
Brainstorming

PERFIL
Catarina Silvestre Neto, 25 anos, licenciada em Gestão de Recursos
Humanos, desde 2016, e futura Mestre em Gestão do Desporto.
Detenho experiência em diversas áreas dos recursos humanos.
Tenho o CCP e possuo o certificado de coaching desportivo Nível I e II.
Apostar no meu desenvolvimento é a chave para a realização pessoal.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
KW SELECT | SET 17 - NOV 17

Consultora de Recrutamento e Seleção, ramo imobiliário.
Criação de anúncios, divulgação nas plataformas/redes sociais
de emprego; Triagem de candidaturas; Entrevistas; Seleção.

CATARINA NETO
TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

TÉCNICA DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
TALENTER | MAIO 17 - SET 17
Criação de anúncios, divulgação nas plataformas/redes sociais
de emprego; Triagem de candidaturas. Utilização do sistema
informático AHRNET.

TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
E-ESTRATÉGICO | MAIO 17 - SET 17

DADOS PESSOAIS:

Gestão de Redes Sociais; Gestão de Eventos (Organização
de Workshops e Retiros); Preletora.

TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

915843420
catarinaneto93@gmail.com

SOFTINSA & IBM | JUL 16 - SET 16
Apoio administrativo; elaboração de contratos de trabalho;
organização de sessões de formação (estágio extra-curricular).

CALL CENTER - ESTUDOS DE MERCADO

Data de Nasc: 22/01/1993
Morada: Largo Ocidental, nº10, Bairro
do Caramão da Ajuda. 1400-257,
Lisboa.

Carta de condução e veículo próprio

KANTAR WORLPANEL | JUL 12 - JAN 13
Angariação de Clientes;
Aplicação de estudos de mercado.

EDUCAÇÃO
MESTRADO EM GESTÃO DO DESPORTO | 2016 - PRESENTE
FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
LICENCIATURA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
(2013-2016) ISCTE-IUL

COMPETÊNCIAS
Adaptação à mudança
Flexibilidade
Trabalho em Equipa
Comunicação
Criatividade

Português Fluente
Inglês Intermédio
Espanhol Básico

INFORMAÇÕES
Ex-atleta de Ginástica Rítmica de Competição, federada durante
10 anos; Atualmente a estagiar na Federação de Ginástica de
Portugal, no departamento de Formação (estágio curricular de
Mestrado).

