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Pre
P âm
mbu
ulo
Os referencciais de form
mação específica vão caraacterizar a se
egunda componente de formação do
os cursos dee
treinadoress, contemplaando as unidades de form
mação e os temas
t
associados às com
mpetências do
d treinadorr
diretamentee relacionad
das com os aspetos
a
partticulares da modalidade desportiva em causa, respeitando,
r
,
naturalmen
nte, o perfil de treinador estabeleciddo legalmen
nte para essa
a qualificaçãão e as nece
essidades daa
preparação dos pratican
ntes nas etap
pas em que eele pode inte
ervir.
ma estruturaa e uma apre
esentação id ênticas às uttilizadas nos referenciaiss de formação geral, estee
Seguindo um
documento
o estará na base
b
da hom
mologação ddos cursos de
d treinadores correspoondentes, realizados porr
qualquer en
ntidade form
madora devid
damente certtificada e em
m condições de
d organizarr este tipo de
e formação.
A autoria deeste documeento pertencce à Federaçção com Estaatuto de Utilidade Públicca Desportiva
a que regulaa
a modalidaade, corresp
pondendo, por
p isso, à oopção por si
s assumida relativamennte às necessidades dee
formação dos respetivo
os treinadore
es.
ece, para cada grau, um
ma carga horá
ária mínima,,
O Programaa Nacional de Formação de Treinadoores estabele
podendo, ccada federação de mod
dalidade ch egar a valo
ores superiores, em funnção das su
uas própriass
característiccas e necessidades.
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Unidades de Form
mação e Cargas H
Horárias – Vela Gra
au II
UN
NIDADES DE FO
ORMAÇÃO

HORAS

1. MICROMEETEOROLOGIA
2. TÉCNICAS DE NAVEGAÇÃ
ÃO EM COMPET
TIÇÃO
3. TEORIA DA
A EMBARCAÇÃO
O À VELA
4. METODOLLOGIA ESPECÍFICA DO TREINO DE VELA
5. DESENVOLLVIMENTO DASS QUALIDADES FÍSICAS DO VELLEJADOR
6. VELA ADAPTADA
7. A PREPARA
AÇÃO DA EMBA
ARCAÇÃO: AFIN
NAÇÃO ESTÁTICCA E DINÂMICA
A
8. TÁTICA E EESTRATÉGIA DEE REGATA
9. REGRAS DE REGATA À VEELA
10. PLANEAM
MENTO, ORGAN
NIZAÇÃO E GESSTÃO DE EQUIPPAS DE COMPET
TIÇÃO DE VELA

TTotal

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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6
4
14
9
2
3
9
4
3
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Microm
meteorrologia
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(M)

1. A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
O DA MICROMETEOROLOGIA

12

12
2/0

2. FACTOS BÁ
ÁSICOS DE METEO
OROLOGIA

48

48
8/0

3. A CARTA MEETEOROLÓGICA

60

60
0/0

168

48/120

5. AS NUVENS

48

48
8/0

6. O ESTUDO E ANÁLISE DO VENTO

24

24
4/0

360

240
0/120

4. CARACTERIZZAÇÃO DOS TIPO
OS DE VENTO E A SUA
S INFLUÊNCIA
A NUM CAMPO DE REGATAS

Total

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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MICROM
METEOROLLOGIA
SUBUNIDADE 11.

A IMPO
ORTÂNCIA DO EST
TUDO DA MICROM
METEOROL
LOGIA
1.1. Na táática e estratéggia de regata
1.2. Conh
hecimento cienttífico vs. Conhe
ecimento empírrico

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a influência dos fatores

. Iddentifica os prinncipais fatores mmeteorológicoss associados à

ológicos na táticca e estratégia de uma compeetição de
meteoro
Vela.

táática e estratégia de uma com petição de Vela
a.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

SUBUNIDADE 22.

FACTO
OS BÁSICO
OS DE ME
ETEOROLO
OGIA
2.1. Defin
nição de Vento
2.2. "Win
ndchill"
2.3. Presssão atmosféricaa
2.4. Fatorres que influenciam a direção e intensidade ddo vento
2.4.1.. Gradiente de Pressão
2.4.2.. O efeito de Coriolis
2.4.3.. Força centrífu
uga
2.4.4.. Atrito
2.4.5.. Gravidade
2.5. Buys Ballot Law
2.6. Moviimentos verticaais
2.7. A Circulação Geral da
d Atmosfera

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever o funcionamennto básico de

. Ennuncia o funcioonamento básicco de fenómenoos

nos meteorológgicos que influe
enciam diretam
mente a
fenómen
tática e eestratégia de reegata.

meteorológicos
m
que influenciam
m diretamente a tática e
esstratégia de reg
gata.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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SUBUNIDADE 33.

A CAR
RTA METEOROLÓGICA
3.1. Análiise da carta meeteorológica
3.2. Concceito de massass de ar
3.3. Classsificação de massas de ar
3.3.1.. Massas de ar estável
3.3.2.. Massas de ar instável
3.3.3.. Massa de ar polar
p
continenttal frio
3.3.4.. Massa de ar polar
p
continenttal quente
3.3.5.. Massa de ar polar
p
marítimo frio
3.3.6.. Massa de ar polar
p
marítimo quente
3.3.7.. Massa de ar tropical
t
marítim
ma
3.3.8.. Massa de ar tropical
t
contine
ental
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as diferentes classificações dee massas . Iddentifica e caratteriza os difere ntes tipos de massas
m
de ar.
de ar.
. Planifica sessõess de treino e/ o u competições de acordo
. Planificaar sessões de treino e/ou comppetições de acoordo
co
om informação meteorológicaa recolhida num
ma carta
com info
ormação meteo
orológica recolh
hida numa cartaa
meteoro
ológica.

meteorológica.
m

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

SUBUNIDADE 44.

CARAC
CTERIZAÇ
ÇÃO DOS TIPOS DEE VENTO E A SUA INFLUÊNC
CIA NUM CAMPO
DE REG
GATAS
4.1. Vento gradiente
4.2. Brisaa marítima ou "SSea Breeze"
4.3. Ventos catabáticos e anabáticos
4.4. Frenttes
4.5. Influêências de terra no vento
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a caraterizaçãoo dos vários tipoos de

. Iddentifica os difeerentes tipos dee vento, interprretando a sua

vento e a sua influênciaa num campo de
d regatas.

in
nfluência num campo
c
de regattas.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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SUBUNIDADE 55.

AS NU
UVENS
5.1. Classsificação das nu
uvens
5.2. As nu
uvens associadaas às frentes
5.3. A meensagem das nu
uvens

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os vários tipos de nuvens e a ssua

. Iddentifica os difeerentes tipos dee nuvens, interppretando a sua

influência num campo de regatas.

in
nfluência num campo
c
de regattas.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

SUBUNIDADE 66.

O ESTU
UDO E AN
NÁLISE DO
O VENTO
6.1. O briiefing de meteo
orologia
6.2. Padrõ
ões de vento

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Organizaar um briefing de
d meteorologia simplificado ppara

. Planifica e dinam
miza um briefingg de meteorolo
ogia

velejado
ores de competição.

a velejadores dde competição.
simplificado para

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Técniccas de Navega
N
ação em
m Com
mpetição
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(M)

42

42
2/0

2. CONDUÇÃO
O

162

102
2/60

3. MANOBRASS

138

78
8/60

18

18
8/0

360

240
0/120

1. ENQUADRA
AMENTO DA PIRÂ
ÂMIDE DE EVOLUÇ
ÇÃO DE COMPETTÊNCIAS TÉCNICAS DE UM
VELEJADOR DE COMPETIÇÃO
O

4. INTEGRAÇÃ
ÃO DO TREINO ESPECÍFICO DAS TÉCNICAS DE NAVEEGAÇÃO EM COM
MPETIÇÃO
NO PLANEA
AMENTO DO TREINADOR

Total
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TÉCNICA
AS DE NAV
VEGAÇÃO
O EM COM
MPETIÇÃO
O
SUBUNIDADE 11.

ENQUA
ADRAMENTO DA PIRÂMIDE
P
E DE EVOLLUÇÃO DE
D COMPEETÊNCIAS
S
TÉCNIC
CAS DE UM
U VELEJA
ADOR DEE COMPET
TIÇÃO
1.1. Delim
mitação concep
ptual de conduçção, manobras e velocidade de
e uma embarca
ação à Vela
1.1.1.. Condução

. Condução da
d embarcação
. Equilíbrio dda embarcação
1.1.2.. Manobras
1.1.3.. Velocidade

. Forma / perfil da (s) Vela (s)
(
. Fine tuningg
. Otimizaçãoo V.M.G.
1.2. A pirâmide de evolu
ução de compettências técnica s de um velejad
dor de competição
1.2.1.. Representaçãão gráfica

. Base da pirâmide ‐ Condução e manobraas
. Posição inteermédia da pirââmide ‐ Velociddade
. Topo da pirrâmide ‐ Tática e estratégia
1.2.2.. As relações de interdependê
ência entre as vvárias competências

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. ‐Perspettivar a intervenção de acordo com a delimita ção

. Iddentifica e relacciona os conceittos de conduçãão, manobras e

conceptual de conduçãão, manobras e velocidade de uma
embarcaação à Vela.

. Identificar e descrever o enquadramento da pirâmid e de

ve
elocidade de um
ma embarcaçãoo à Vela.

. Innterpreta a pirâmide de evoluçção de competêências técnicas
de
e um velejador de competiçãoo.

o de competências técnicas de
e um velejador de
evolução
competição no seu dessenvolvimento a longo prazo.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

COND
DUÇÃO
2.1. Cond
dução da embarcação
2.1.1.. Condução da embarcação e competitividadde

. Condução da
d embarcação enquanto pré‐‐requisito para a obtenção de velocidade com
mpetitiva
. Relação dirreta entre condução da embarrcação e sucessso/insucesso táttico e estratégi co

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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2.1.2.. Condução de uma embarcaçção à bolina ‐ A
Abordagem tran
nsversal

. Com poucoo vento (com e sem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da Velaa

. Com vento médio (com e sem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da Velaa

. Com vento forte (com e seem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da Velaa
2.1.3.. Condução de uma embarcaçção ao largo ‐ A
Abordagem tran
nsversal

. Com poucoo vento (com e sem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da (s) V
Vela (s)

. Com vento médio (com e sem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da (s) V
Vela (s)

. Com vento forte (com e seem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da (s) V
Vela (s)
2.1.4.. Condução de uma embarcaçção à popa ‐ Abbordagem transsversal

. Com poucoo vento (com e sem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da (s) V
Vela (s)

. Com vento médio (com e sem ondas)
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da (s) V
Vela (s)

. Com vento forte
- Movimeentos do leme
- Movimeentos do corpo do velejador
- Ações esspecíficas de trimming da (s) V
Vela (s)
2.2. Equillíbrio da embarrcação
2.2.1.. A prancha e o trapézio na orrigem do equilí brio de uma em
mbarcação

. Força exerccida pelo vento nas Velas e efeeitos no equilíbbrio de uma embarcação
. Importância do equilíbrio longitudinal e ttransversal para a competitividade de uma eembarcação
. A prancha e o trapézio com
mo ações de coontrolo de equilíbrio de uma embarcação
e
de Vela ligeira

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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2.2.2.. Análise das açções ‐ prancha e trapézio

. Abordagem
m biomecânica
- Caraterização geral de sistemas de alaavancas aplicad
das ao corpo hu
umano

. Alavannca Interfixa
. Alavannca interpotentte
. Alavannca inter‐resisteente
. Análise biomecânica da prrancha e trapézzio
- Sistemas de forças

. Alavanncas presentes
. Braçoss das alavancas
. Ponto de aplicação no corpo humanno
2.2.3.. Maximização da eficiência das ações ‐ pranncha e trapézio

. Métodos dee maximização da eficiência d os sistemas de alavancas da prancha
p
e trapéézio
. Posição do velejador relattivamente ao ceentro de gravidade da embarccação
. Transmissão de energia à embarcação, a través de movimentação do velejador
v
-

Plano Saagital
Plano Frrontal
Plano transverso
Planos Combinados
C

2.2.4.. As técnicas

.
.
.
.

Técnicas co
om pouco vento
o
Técnicas co
om vento médio
o
Técnicas co
om vento forte
Técnicas co
om ondas

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os aspetos deteerminantes parra o

. Iddentifica os aspetos determinaantes para o sucesso da

ação à Vela, em
m
sucesso da condução de uma embarca
o competitivo.
contexto

co
ondução de um
ma embarcação à Vela, em con
ntexto
co
ompetitivo.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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SUBUNIDADE 33.

MANO
OBRAS
3.1. A imp
portância das manobras
m
em co
ompetição
3.1.1.. As manobras enquanto partte integrante doo sucesso da re
egata
3.1.2.. As manobras enquanto arma tática
3.2. Mano
obras em mono
ocasco solitário
o
3.2.1.. Aspetos transsversais às vária
as manobras

.
.
.
.
.
.

Distribuição
o do peso no se
entido longitud inal (proa/popaa) e transversall (barlavento / ssotavento)
Amplitude de movimento de leme
Roll tack/ ro
oll jibe
O início da manobra de pe
enalização
Trajetórias e distâncias de
e entrada à bóiaa
Circunscriçãão da bóia

3.2.2.. Aspetos espeecíficos das várias manobras

.
.
.
.
.

Virar de bordo
Cambar
Penalizaçõees (360º/720º)
Arranque na
n largada
Rondagens

3.3. Mano
obras em mono
ocasco duplo
3.3.1.. Aspetos transsversais às vária
as manobras

.
.
.
.
.
.
.
.

Distribuição
o do peso no se
entido longitud inal (proa/popaa)
Sincronizaçção da tripulaçã
ão
Conjugação
o das tarefas do
os tripulantes
O início da manobra de pe
enalização
Amplitude de movimento de leme
Roll tack/ ro
oll jibe
Trajetórias e distâncias de
e entrada à bóiaa
Circunscriçãão da bóia

3.3.2.. Aspetos espeecíficos das várias manobras

.
.
.
.
.

Virar de bordo
Cambar
Penalizaçõees (360º/720º)
Arranque na
n largada
Rondagens

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os aspetos deteerminantes parra o

. Iddentifica os aspetos determinaantes para o sucesso das

ma embarcaçãoo à Vela,
sucesso das manobras específicas num
em contexto competitivvo.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA

manobras
m
específicas numa em
mbarcação à Vela, em
co
ontexto competitivo.
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FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 44.

INTEG RAÇÃO DO
D TREINO
O ESPECÍ FICO DAS
S TÉCNICA
AS DE NA
AVEGAÇÃO
O EM
PETIÇÃO NO
N PLANE
EAMENTO
O DO TREINADOR
COMP
4.1. Hieraarquização e representação grráfica do treinoo das técnicas de navegação em
m competição, no planeamentto de época de
um treinador de Vela

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Perspetivar a integração do treino esppecífico das técnicas de . Planifica o treinoo específico dass técnicas de naavegação em
mento da épocaa
navegação em competiição no planeam
desportiiva.

ompetição dura
ante a época deesportiva.
co

. Utiliza diferentes estratégias paara o desenvolvvimento das
écnicas de nave
egação de uma embarcação de
e Vela de
té
co
ompetição.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

.

Teste orral e / ou escrito.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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REFERENCIAIS D
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Teoria
a da Em
mbarcaçção à V
Vela
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H)

1. PRINCÍPIOS APROFUNDADOS DE AERODINÂM
MICA

60

60
0/0

2. PRINCÍPIOSS APROFUNDADO
OS DE HIDRODINÂ
ÂMICA

48

48
8/0

3. PRINCÍPIOS DE MECÂNICA APLICADOS
A
À VELA
A

72

72
2/0

4. PRINCÍPIOS DE CONCEPÇÃO DE VELAS

60

60
0/0

240

24
40/0

Total

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA
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TEORIA D
DA EMBA
ARCAÇÃO À VELA
SUBUNIDADE 11.

PRINCÍPIOS APR
ROFUNDA
ADOS DE AERODIN
NÂMICA
1.1. Profu
undidade, pontto de profundid
dade máxima e corda de uma Vela
V (camber, draft
d
e chord)
1.2. Ângu
ulo de entrada e ângulo de saída
1.2.1.. Upwash e dow
wnwash
1.3. Wind
d shear e twist
1.4. Relaçção de aspeto (aspect ratio)
1.5. Slot eeffect
1.5.1.. Efeitos da Vela grande na Ve
ela de proa
1.5.2.. Efeitos da Vela de proa na Vela
V grande
1.6. Efeito
o de extremidaade
1.7. Escoaamento laminaar vs Escoamentto turbulento: A
As referências visuais
v
1.7.1.. As fitinhas (teell tales)
1.7.2.. As fitas de valuma
1.8. V.M.G. e ângulo de abatimento
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os principais coonceitos de

. Innterpreta os principais conceittos de aerodinââmica e a sua

aerodinââmica e compreeender a sua ap
plicação no
rendimeento de uma em
mbarcação à Vela.

in
nfluência numa embarcação à Vela.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

PRINCÍPIOS APR
ROFUNDA
ADOS DE HIDRODINÂMICA
2.1. Área molhada e linh
ha de água
2.2. Form
mas de cascos e caraterísticas associadas
a
2.3. Form
mas de quilhas e patilhões
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os principais coonceitos de

. Innterpreta os principais conceittos de hidrodinâmica e a sua

hidrodin
nâmica e comprreender a sua in
nfluência no
rendimeento de uma em
mbarcação à Vela.

in
nfluência numa embarcação à Vela.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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SUBUNIDADE 33.

PRINCÍPIOS DE MECÂNIC
CA APLIC ADOS À VELA
V
3.1. Binárrio de forças
3.1.1.. Centro de graavidade de uma
a embarcação
3.1.2.. Righting mom
ment e equilíbrio transversal
3.1.3.. Equilíbrio Lon
ngitudinal
3.2. Centro vélico (C.V.) e centro de deriva (C.D.)
3.2.1.. Centro vélico e centro de de
eriva ‐ a influên cia recíproca
3.2.2.. Manipulação do C.V. e C.D.: Alterações no comportamentto da embarcaçção à Vela
3.3. Representação das forças envolvid
das numa embaarcação à Vela

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever princípios de mecânica
m
e

. Innterpreta os princípios de meccânica e compreeende a sua

compreeender a sua aplicação numa em
mbarcação à Veela de
competição.

ap
plicação numa embarcação à VVela de competição.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 44.

PRINCÍPIOS DE CONCEÇÃO DE VEELAS
4.1. Evolu
ução dos materriais
4.2. O que se procura no
o material para uma Vela
4.3. Tiposs de materiais mais
m comuns
4.4. Tiposs de cortes de Vela
V
4.4.1.. Velas radiais
4.4.2.. Velas crosscu
ut
4.4.3.. Velas mistas
4.5. Velass grandes
4.6. Velass de proa
4.7. Spi

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios dee conceção de VVelas

. Ennuncia os princípios de conceçção de Velas paara

para embarcações de competição.
c

embarcações de competição.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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REFERENCIAIS D
DE FORMAÇÃO VELA GRAU II

UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Metod
dologia Específica do
o Treino de Ve
ela
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

HORAS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H)

0,5

0,5/0

3

1/2

6,5

1,5/5

4. A CLASSIFIC
CAÇÃO DOS FATO
ORES ESPECÍFICOSS DO TREINO DA V
VELA ‐ MODELO
HEXAGONA
AL F.P.V.

2

2/0
2

5. O PLANEAM
MENTO DO PROCEESSO DE TREINO

2

2/0
2

14

7/7
7

1. ÉTICA
2. A COMUNICAÇÃO DO TREIN
NADOR DE VELA
3. O EXERCÍCIO
O E A SESSÃO DE TREINO

Total
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REFERENCIAIS D
DE FORMAÇÃO VELA GRAU II

METODO
OLOGIA ESPECÍFICA DO TREEINO DE VELA
V
SUBUNIDADE 11.

ÉTICA
1.1. Os vaalores do Despo
orto
1.1.1.. O valor formaativo do desporrto
1.1.2.. O respeito peelos adversárioss (entre atletas )
1.1.3.. O respeito peelos parceiros de treino (entree atletas)
1.2. A atu
uação e o papell do treinador
1.2.1.. Responsabilid
dades do treina
ador

. De natureza social
- Desenvo
olvimento globa
al do indivíduo
- Formaçãão cívica e ética
a

. No sistema desportivo
m
atleta
as
- Mais e melhores

. Face aos prraticantes
- O respeito pela carreira
a desportiva doo velejador
- Colaboraar na conciliaçã
ão da carreira ddesportiva com a académica
- O relacio
onamento com os demais veleejadores
1.2.2.. Código de conduta do treina
ador

.
.
.
.
.

O treinadorr enquanto exe
emplo
Respeitar e fazer respeitarr as regras
O relacionaamento com os velejadores
O relacionaamento com os demais treinaddores
O relacionaamento com os demais agentees desportivos (dirigentes,
(
árbitros, comunicaação social, …)

1.3. O relacionamento do
d treinador com os pais
1.3.1.. Contactos forrmais com os pais

.
.
.
.

Reuniões periódicas
Apresentaçção dos valores orientadores ddo clube ou equ
uipa
O papel dos pais no projetto do clube ou eequipa
O manual para
p
os pais

1.3.2.. Contactos infformais com os pais

. Proporcionar contactos individuais com oos pais
. Articulaçãoo de estratégiass com os pais
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Perspetivar a intervençção enquanto trreinador, tendoo como

. Aplica os princípios de ética e vvalores fundamentais do

undamentais do
o desporto.
referênccia os valores fu

. Identificar e descrever as linhas de atuuação e o pape l do
treinado
or em equipas de
d Vela de competição.

. Adotar eestratégias eficaazes de relacionnamento com oos pais

esporto enquan
nto elementos norteadores da
a sua atividade
de
profissional.

. Adota estratégiaas eficazes de reelacionamento com os pais
do
os praticantes.

dos pratticantes.
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FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

A COM
MUNICAÇÃO DO TR
REINADO
OR DE VELLA
2.1. Revissão de elementtos de uma com
municação eficaaz
2.1.1.. Clara
2.1.2.. Concisa
2.1.3.. Correta
2.1.4.. Completa
2.1.5.. Cortesia / Correção
2.1.6.. Construtiva
2.2. Os ellementos de um
ma apresentaçã
ão eficaz
2.2.1.. O conteúdo
2.2.2.. As palavras
2.2.3.. A dinâmica vo
ocal
2.2.4.. A dinâmica po
ostural
2.2.5.. A estruturaçãão

. O Início
. O meio
. O final
2.2.6.. As questões que
q asseguram a compreensãoo
2.3. Os m
meios auxiliares de comunicaçã
ão
2.3.1.. Quadros e maarcadores (pratticar desenhos grandes e claro
os)
2.3.2.. Barcos magnééticos e outros
2.3.3.. Vídeo
2.3.4.. Projetores (D
Data show)
2.4. O briiefing e debrieffing em equipass de competiçãoo
2.4.1.. A dinâmica “b
briefing, tarefa e debriefing”
2.4.2.. O briefing

.
.
.
.
.

A tarefa
Indicadoress de sucesso na
a tarefa
Os sinais visuais e sonoross para comunicaar
Procedimen
ntos em caso de emergência
Certificar de que tudo foi entendido
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2.4.3.. O debriefing

. O registo da informação pelo
p treinador
. A técnica “ssandwich”
- Elogiar o que foi bem conseguido
c
- Mencion
nar o que não foi
f bem efetuaddo, apontando caminhos
- Terminaar com um aspe
eto positivo e teerminar em ambiente positivo
o

. Elogios em grupo e algumas criticas em pparticular
2.5. Os brriefings e debriefings em diferrentes momenttos do ano
2.5.1.. No início da época
é
2.5.2.. Antes, durantte e após as com
mpetições
2.5.3.. No final da ép
poca

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os elementos e estratégias paara

. Aplica diferentess estratégias dee forma a propiciar canais de

es.
comuniccações e apreseentações eficaze

omunicação eficazes.
co

. Identificar e descrever a metodologia de utilização d e meios . Adequa estratéggias nas apresenntações, em função das
auxiliarees de comunicação no contexto da Vela.

. Organizaar e dinamizar palestras
p
iniciaiis e finais (brieffing e
debriefin
ng) específicas para equipas de Vela de comppetição.

esspecificidades da
d equipa / veleejadores.

. Aplica os princípios de dinamizaação das palesttras inicial e
final com eficácia.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e/ou escrito

SUBUNIDADE 33.

O EXE RCÍCIO E A SESSÃO
O DE TREIINO
3.1. O exeercício de treino de Vela
3.1.1.. Princípios orientadores para
a a conceção e eeficiência do exxercício no trein
no de Vela

.
.
.
.
.
.
.

Selecionar corretamente o exercício de ttreino
Correlacion
nar a lógica inte
erna da modaliddade com o exe
ercício de treino
o
Ajustar os níveis
n
de compllexidade e a difficuldade à capaacidade dos atletas
Repetir sisttematicamente o exercício de treino
Corrigir corrretamente o exxercício de treinno
Motivar corretamente parra o exercício d e treino
Adaptar às condições de mar
m e vento

3.1.2.. A construção do exercício

. As fases da construção do exercício
-

O objetivo
O conteúdo
A forma
d performance
e (critérios de êêxito)
O nível de
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3.1.3.. A intervenção
o durante o exe
ercício

. Simples e clara
c
. Individualizzada
. Mais ou meenos diretiva
3.1.4.. A ficha de con
nstrução do exe
ercício

. A representtação gráfica
3.1.5.. A classificação dos exercícios de treino de V
Vela

. Pressão
. Expressão
3.1.6.. As componen
ntes estruturaiss do exercício d e treino

. No plano fisiológico
-

A duraçãão
A intenssidade
A relação entre intensidade e volume
dade
A densid
A frequêência

. No plano téécnico‐táctico
- O número de velejadorres
- O espaço
o
- O tempo

. A complexidade
- No domínio da velocida
ade de execuçãão
o
- No domínio do esforço
3.2. A sesssão de treino de
d Vela
3.2.1.. Os tipos de seessão de treino
o

.
.
.
.

Sessões de treino para con
nhecer velejadoores
Sessões de treino de aprendizagem
Sessões de treino de controlo (verificaçã o)
Sessões de treino misto

3.2.2.. A estrutura da sessão de tre
eino de Vela

. Parte de inttrodução da sessão de treino
. Parte prepaaratória da sesssão de treino
- O aqueccimento (em terra e no mar)

. Parte principal da sessão de
d treino
. Parte final da
d sessão de treino
- Alongam
mentos e recuperação ativa

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios orrientadores parra a

. Aplica os princípios orientadorees para a conceeção e

conceção e eficiência de
d exercícios de
e treino de Vela de
competição.

. Identificar e descrever as variáveis ineerentes à estruttura de

efficiência de exe
ercícios de treinno de Vela de co
ompetição.

. Relaciona e ajustta as variáveis iinerentes à estrutura de
exxercícios de treino de Vela, coonsoante as neccessidades.

exercício
os de treino de Vela e a sua intter‐relação.
Continua>>>
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COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

COM
MPETÊNCIAS DE SAÍDA
S

. Identificar e descrever as especificidaddes dos vários ttipos de . Dinamiza vários tipos de sessãoo de treino de Vela,
V
sessões de treino de Veela.

. Identificar e descrever a estrutura de uma sessão de treino
de competição.
de Vela d

co
onsoante os objetivos específiicos.

. Planifica as sessõões de acordo ccom a estruturaação específica
de
e uma sessão de
d treino de Vella de competiçã
ão.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e/ou escrito..

SUBUNIDADE 44.

A CLA SSIFICAÇÃO DOS FATORES
F
ESPECÍFIICOS DO TREINO D
DA VELA MODEELO HEXA
AGONAL F.P.V.
F
4.1. Conh
hecimento da embarcação
4.1.1.. Teoria da embarcação à Vela
a
4.1.2.. A afinação esstática e dinâmiica
4.1.3.. Regras da Claasse
4.1.4.. Manutenção
4.1.5.. Exercícios ou atividades de treino
t
específiccas
4.2. Técnica
4.2.1.. Condução

. Condução da
d embarcação
- Transmissão de energia
a: Ações do corrpo e ações da escota
e
- Ações esspecíficas com ondas

. Equilíbrio Transversal
T
e longitudinal
. Exercícios oou atividades de treino específficas
4.2.2.. Manobras

.
.
.
.
.

Viragens e cambadelas
Rondagens
Penalizaçõees
Situações de
d recurso
Exercícios ou
o atividades de treino específficas

4.2.3.. Largadas

.
.
.
.
.
.
.
.

Controlo / Domínio
Domínio paarado
Domínio do
o balanço e inérrcia
Dinâmica de arranques e paragens
p
Distância à linha
Aceleração
Posicionam
mento barlaventto / sotavento eem relação a ad
dversário
Aguentar o barco de sotavvento após a la rgada
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. Exercícios ou
o atividades de treino específficas
4.2.4.. Velocidade / Investigação

.
.
.
.
.
.

Forma / perfil de Velas e mastros
m
Fine Tuningg
Otimização
o de VMG
Testes de velocidade
v
Testes de material
m
Exercícios ou
o atividades de treino específficas

4.3. Táticca e estratégia
4.3.1.. Micrometeorrologia
4.3.2.. Rotinas de prreparação de um
ma regata ‐ Açõões prévias
4.3.3.. O treino táticco e estratégico
o nas várias fasees da regata
4.3.4.. Exercícios ou atividades de treino
t
específiccas
4.4. As reegras de regata à Vela / Protesstos
4.4.1.. O seu estudo e aplicação
4.4.2.. Regra 42
4.4.3.. Protestos

. O inglês téccnico
. O boletim de
d protesto
. A inquiriçãoo
4.4.4.. Exercícios ou atividades de treino
t
específiccas
4.5. Preparação física ‐ o treino das qua
alidades físicas
4.5.1.. Prevenção dee lesões
4.5.2.. O treino das qualidades
q
físiccas condicionaiss e coordenativvas
4.5.3.. Exercícios ou atividades de treino
t
específiccas
4.6. Preparação Psicológgica
4.6.1.. As rotinas em
m competição
4.6.2.. A resistência psicológica
4.6.3.. O endurance psicológico
4.6.4.. O controlo daa ansiedade
4.6.5.. Comunicação
o com a imprensa
4.6.6.. A dinâmica co
om os adversárrios e parceiros de treino
4.6.7.. Exercícios ou atividades de treino
t
específiccas

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os fatores espeecíficos do treinno da

. Aplica os princípios do modelo hexagonal F.P.V. na

Vela, seggundo o “modeelo hexagonal F.P.V.”

. Compreeender a inter‐reelação entre oss vários fatores
específiccos do treino daa Vela.

. Identificar e descrever exercícios e / ou
o atividades
específiccas de treino paara os vários fattores específicoos do
treino daa Vela.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA

a
dos veelejadores / equipa de
organização da atividade
ompetição.
co

. Innterpreta a relação e dinâmicaa entre os vários fatores
esspecíficos do treino de Vela.

. Aplica exercícioss e / ou atividaddes específicas para cada
faator específico de
d treino, adeqquadas aos vele
ejadores /
eq
quipa de competição.
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FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e/ou escrito..

SUBUNIDADE 55.

O PLA NEAMENTO DO PR
ROCESSO
O DE TREIN
NO
5.1. As taarefas prévias ao planeamento
o de uma épocaa desportiva
5.1.1.. O dossiê do velejador
v
5.1.2.. Caracterizaçãão da época antterior
5.1.3.. O levantamen
nto dos recurso
os disponíveis
5.2. A esttruturação do planeamento
p
an
nual de treino
5.2.1.. O estabelecim
mento de objetivos

. Tipos de obbjetivos
- Objetivo
os de competên
ncia
- Objetivo
os de resultado

. Característiicas
-

Específiccos
Mensurááveis
Desafian
ntes
Atingíveeis

5.2.2.. O calendário competitivo e a seleção de prrovas
5.2.3.. Das sessões de
d treino ao miccrociclo na Velaa e suas especifficidades

.
.
.
.
.

Constituição do microciclo
o
Duração do
o microciclo
Parâmetross metodológico
os para a constrrução dos micro
ociclos
Critérios paara a construção dos microcicl os
Classificaçãão dos microciclos

5.2.4.. Do microciclo
o ao macrociclo
o na Vela e suass especificidade
es

. Constituição do macrociclo
. Duração doo macrociclo
. Estrutura do macrociclo
5.3. A perriodização simp
ples consideran
ndo o calendárioo competitivo da
d Vela
5.3.1.. O período preeparatório

.
.
.
.

Objetivos
Duração
Divisão
Fatores esp
pecíficos do treino de Vela a coonsiderar

5.3.2.. O período competitivo

. Objetivos
. Duração
. Dinâmica da carga de treinno
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. As competiições
. Fatores esppecíficos do treino de Vela a coonsiderar
5.3.3.. O período de transição

.
.
.
.
.

Objetivos
Duração
Variantes
Dinâmica da carga de trein
no
Fatores esp
pecíficos do treino de Vela a coonsiderar

5.4. Esquematização da planificação do
o treino de Velaa

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as tarefas prévias ao planeammento do . Dinamiza as tareefas prévias ao planeamento (processo de
o de treino de uma
u
época desportiva de umaa equipa
processo
de comp
petição de Vela.

. Identificar e descrever os vários parâm
metros a ter em
m conta
para dinamizar o proceesso de estruturração do planeaamento
anual dee treino de umaa equipa de com
mpetição de Ve la.

. Identificar e descrever a aplicação de um modelo de
periodizaação simples numa equipa de competição dee Vela.

é
desportivva de uma equipa de
trreino) de uma época
co
ompetição de Vela.
V

. Aplica os vários processos inereentes à estruturação do
planeamento anual de treino d e uma equipa de
d competição
de
e Vela.

. Aplica os princípios do modelo de periodização simples, na
esstruturação de uma época dessportiva.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e/ou escrito..
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Desen
nvolvim
mento das
d Quaalidade
es Físiccas do Velejad
dor
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H)

1. CRESCIMEN
NTO E MATURAÇÃ
ÃO ‐ RELEVÂNCIA
A PARA O TREINO DE CRIANÇAS E JOVENS
J

0,5

0,5/0

2. PROTOCOLLO DE AVALIAÇÃO
O DA CONDIÇÃO FÍSICA DE JOVENSS VELEJADORES

3,5

1,5/2

3. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A CONCEÇÃO DE PLANOS D
DE DESENVOLVIM
MENTO DAS
QUALIDADEES FÍSICAS DE UM
M VELEJADOR

2

2/0
2

4. EXEMPLOS DE EXERCÍCIOS PARA O TREINO DAS QUALIDADES FÍSICAS DE VELEJJADORES
ÁTICA)
(PARTE PRÁ

3

0/3
0

9

4/5
4

Total
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DESENVO
OLVIMENTO DAS QUALIDA
Q
DES FÍSIC
CAS DO VELEJADO
OR:
SUBUNIDADE 11.

CRESC
CIMENTO E MATUR
RAÇÃO - R
RELEVÂNC
CIA PARA
A O TREIN O DE CRIANÇAS E
JOVEN
NS
1.1. Delim
mitação concep
ptual de crescim
mento e maturaação
1.1.1.. Diferenças en
ntre rapazes e raparigas
r
1.2. Idadee biológica VS Idade cronológica: métodos dee determinação
o
1.3. Adap
ptação e treinab
bilidade
1.4. Identtificação e caraterização dos períodos
p
crítico s de desenvolvimento (fases sensíveis)
s
das qqualidades física
as
1.5. Integgração do conceeito L.T.A.D. na Vela
1.5.1.. Enquadramen
nto do plano de
e desenvolvimeento do velejador a longo prazzo (D.V.L.P. ‐ F.PP.V.)
1.5.2.. Fatores a ter em conta na esstimulação das capacidades físsicas na etapa de
d pré‐competiição, competiçã
ão e
especialização

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os principais faatores relevantees no

. Ennuncia os aspettos mais releva ntes do processo de

processo
o de crescimentto e maturação
o de jovens.

. Relacionnar os fatores reelevantes de crescimento e
maturaçção com o conceito L.T.A.D. na
a Vela (modelo D.V.L.P.
‐ F.P.V.)..

crrescimento e maturação
m
de joovens.

. Adequa a sua inttervenção, tenddo em conta oss princípios
nerentes ao crescimento e matturação nos jovvens.
in

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

PROTO
OCOLO DE AVALIA
AÇÃO DA CONDIÇÃ
ÃO FÍSICA
A DE JOVEENS
VELEJA
ADORES
2.1. Proto
ocolo de avaliaçção adaptado para
p
a Vela ‐ CA
AR JAMOR ‐ Fase Talentos
2.1.1.. Caraterização
o e filosofia do protocolo de avvaliação
2.1.2.. Adaptações à especificidade
e da Vela
2.1.3.. A interpretaçção de valores / tabelas de refeerência e norm
mativas
2.2. Meto
odologia de aplicação do proto
ocolo de avaliaçção adaptado para
p
a Vela
2.3. CAR JAMOR ‐ Fase Talentos
2.3.1.. Dados antrop
pométricos e avvaliação da com
mposição corporal

. Objetivos
. Protocolos de avaliação / recolha de daddos
. Tratamentoo de dados e interpretação dee resultados
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2.3.2.. Teste de aptid
dão cardiorresp
piratória

. Objetivos
. Protocolo dde aplicação de testes "vai e veem" e "milha"
. Tratamentoo de dados e interpretação dee resultados
2.3.3.. Testes de apttidão muscular

. Testes de flexibilidade supperior e inferiorr
- Objetivo
os
- Protocolo de aplicação de testes "sen ta e alcança" e "flexibilidade de
d ombros"
- Tratameento de dados e interpretaçãoo de resultados

. Testes de foorça e resistênccia muscular
- Objetivo
os
- Protocolo de aplicação de testes: "abddominais ‐ mod
dificado"; "extensões de braçoos"; "handgrip" e "hiking"
- Tratameento de dados e interpretaçãoo de resultados
2.4. Apliccação prática dee protocolo de avaliação das qqualidades físicaas ‐
2.5. CAR JJAMOR – Fase de Talentos

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a composição do
d protocolo dee

. Aplica o protocolo de avaliaçãoo da condição fíísica de jovens

o da condição física
f
de jovens velejadores ‐ ““CAR
avaliação
JAMOR ‐ Fase talentos””.

elejadores ‐ “CA
AR JAMOR ‐ Fasse talentos”.
ve

. Innterpreta valorees / tabelas de referência e noormativas
esspecíficas para velejadores dee competição em
m fase de
taalentos.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Teste prático.

SUBUNIDADE 33.

PRINCÍPIOS ORIENTADO
ORES PARA
A A CONC
CEÇÃO DE PLANOSS DE
DESEN
NVOLVIMEENTO DAS QUALID
DADES FÍS
SICAS DE UM VELEEJADOR
3.1. O con
nceito de "veleejador‐atleta"
3.1.1.. A importânciaa do trabalho das
d qualidades ffísicas num vele
ejador de comp
petição

. No rendimeento desportivoo
. No desenvoolvimento harm
monioso do veleejador
. Na aquisiçãão de hábitos de vida saudáve is
3.2. Princcípios para a conceção de um plano de desennvolvimento de qualidades físicas de jovens
3.2.1.. Integração haarmoniosa e intteração entre oos programas de
e treino de forçça, resistência e flexibilidade
3.2.2.. Filosofia do programa
p
de tre
eino ‐ Inclusão ssistemática no dia a dia
3.2.3.. Promoção e motivação
m
para
a o treino de quualidades físicass
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3.2.4.. Programa de treino enquantto meio educattivo para conhe
ecimento do pró
óprio corpo
3.2.5.. Programa de treino como método
m
de preveenção de lesões
3.3. A esp
pecificidade do treino de joven
ns ‐ Revisão de princípios geraais de treino das qualidades físsicas para joven
ns em contexto
o
de clube
3.3.1.. Treino de resistência

. Revisão de princípios geraais de progressãão e dinâmica da
d carga
. Orientaçõees básicas de apprendizagem téccnica
. Materiais a utilizar
- Cardiofrrequencímetro e GPS
- Passadeeiras e ergómetros
- Outros
3.3.2.. Treino de flexxibilidade

. Revisão de princípios geraais de progressãão e dinâmica da
d carga
. Orientaçõees básicas de apprendizagem téccnica
. Materiais a utilizar
3.3.3.. Treino de força

. Revisão de princípios geraais de progressãão e dinâmica da
d carga
- Recomeendações para crianças
c
e jovenns

. Orientaçõees básicas de apprendizagem téccnica
. Materiais a utilizar
-

Elásticoss
Bolas su
uíças
Peso corrporal
Pesos livvres
Outros

3.3.4.. Integração daas capacidades coordenativas no treino das qualidades
q
física
as

. Introdução ao conceito dee "treino funcioonal" no contexto da Vela
. Orientaçõees básicas de apprendizagem téccnica
. Análise de circuitos
c
e simu
uladores
3.3.5.. Periodização do treino das qualidades
q
físicaas

. Definição de
d prioridades ao
a longo da épooca desportiva do velejador (atleta)
. Periodizaçãão do treino dass qualidades físsicas VS periodização dos fatores específicos do treino de Veela
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRITÉRIO
OS DE EVIDÊNCIA
A

. Relacionnar especificidade da tarefa “velejar” e etapa de

. Adequa a aplicação de
d um program
ma de

desenvo
olvimento na prrogramação do treino específicco
de qualid
dades físicas dee velejadores.

. Planificaar a periodização do treino dass qualidades físsicas
dos velejadores de com
mpetição.
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nvolvimento de
e qualidades físiicas às etapas de
d
desen
desen
nvolvimento do
o praticante e à especificidade da(s)
tarefaa(s).

. Planiffica a periodização do treino ddas qualidades físicas
f
de velejadores de co
ompetição, ao loongo da época
despo
ortiva.

33
33

REFERENCIAIS D
DE FORMAÇÃO VELA GRAU II

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 44.

EXEMP
PLOS DE EXERCÍCIOS PARA O TREINO
O DAS QU
UALIDAD ES FÍSICA
AS DE
VELEJA
ADORES (PARTE
(
PR
RÁTICA)
4.1. Análiise de exercício
os de treino dass qualidades físiicas

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever atividades de desenvolviment
d
to das

. Seeleciona e dinamiza atividadess de desenvolvimento das

des físicas de jo
ovens velejadores.
qualidad

qualidades física
as de jovens vellejadores.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Teste prático.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Vela A
Adaptad
da
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(M)

1. NOÇÕES GEERAIS DE ELEGIBILLIDADE E CLASSIFFICAÇÃO FUNCIO
ONAL NA VELA AD
DAPTADA

30

30
0/0

2. CLASSE E ESSTADO DE IFDS

30

30
0/0

3. PROCEDIMEENTOS DA CLASSIIFICAÇÃO

36

36
6/0

4. REGRAS ESP
PECÍFICAS PARA CLASSES
C
DE EMBA
ARCAÇÕES DE VEELA ADAPTADA

24

24
4/0

120

12
20/0

Total
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VELA AD
DAPTADA
SUBUNIDADE 11.

NOÇÕ
ÕES GERAIIS DE ELEGIBILIDA DE E CLA
ASSIFICAÇ
ÇÃO FUNC
CIONAL NA
N VELA
ADAPTTADA
1.1. Finalidades do sistema de classifica
ação
1.2. Funções a Velejar ‐ bases para avaliação
1.3. Rankking de limitaçõ
ões funcionais
1.4. Elegibilidade para a competição
1.4.1.. Critérios do IP
PC
1.4.2.. Critérios da IFFDS
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as noções gerais de elegibilidaade e

. Ennuncia os princípios gerais de elegibilidade e classificação

classificaação funcional na Vela adaptada.

fu
uncional na Vela adaptada.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

CLASSSE E ESTADO DE IFDS
2.1. Classse
2.1.1.. Incapacidadee Mínima (MD)
2.1.2.. Pontos de 1 a 7 (barcos de 3)
3
2.1.3.. TPA ou TPB
2.1.4.. SPA / SPB / SP
PC / SPD
2.2. Estad
dos da classe
2.2.1.. Novo estado (N)
2.2.2.. Estado de Revvisão (R)
2.2.3.. Estado confirmado (C)
2.3. A listta mestra
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os procedimentos de definiçãão de

. Iddentifica os procedimentos rellativos à definiçção de classe e

classe e estado de IFDSS.

esstado de IFDS.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.
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SUBUNIDADE 33.

PROCEEDIMENTOS DA CLLASSIFICA
AÇÃO
3.1. Dispo
ositivos pessoais de assistência
3.2. Docu
umentação méd
dica
3.3. Resp
ponsabilidade dos velejadores na avaliação daa classificação
3.4. Apresentação do veelejador para a avaliação da claassificação
3.5. Méto
odo da avaliaçãão
3.5.1.. Marca de níveel
3.5.2.. Teste anatóm
mico funcional
3.5.3.. Teste funcion
nal de cais
3.5.4.. Teste funcion
nal a velejar
3.6. Incap
pacidade Visuall
3.6.1.. Classificação da visão e elegibilidade
3.7. Atrib
buição de uma classe
c
e estado de classificaçãoo

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os procedimentos de classificaação

. Ennuncia os proceedimentos de cclassificação funncional de

funcionaal de velejadorees com eficiência.

ve
elejadores com eficiência.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 44.

REGRA
AS ESPECÍÍFICAS PA
ARA CLASSSES DE EMBARCAÇÕES DE VELA AD
DAPTADA
4.1. Classses paralímpicas
4.2. Classses não paralím
mpicas

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as regras especcíficas para classses de

. Ennuncia as regras específicas paara classes de embarcações
e

embarcaações de Vela adaptada.

de
e Vela adaptada.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

A Prep
paração
o da Em
mbarcaação: Afinação
o Estáttica e
Dinâm
mica
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(M)

1. A IMPORTÂNCIA DA PREPAR
RAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO
E
NO
O RENDIMENTO DESPORTIVO
D
NA VELA

12

12
2/0

2. AVALIAÇÃO
O E MEDIÇÃO DE UMA EMBARCAÇ
ÇÃO

78

78
8/0

3. PRINCIPAIS CONTROLOS DA AFINAÇÃO ESTÁT
TICA

36

36
6/0

4. PRINCIPAIS CONTROLOS DA AFINAÇÃO DINÂMICA

36

36
6/0

5. AS "MARCA
AS" FUNDAMENTA
AIS E REFERÊNCIA
AS

18

18
8/0

180

18
80/0

Total
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A PREPA
ARAÇÃO DA
D EMBAR
RCAÇÃO: AFINAÇÃ
ÃO ESTÁT
TICA E DIN
NÂMICA
SUBUNIDADE 11.

A IMPO
ORTÂNCIA DA PRE
EPARAÇÃ O DE UMA EMBAR
RCAÇÃO N
NO RENDIMENTO
DESPO
ORTIVO NA VELA
1.1. A em
mbarcação comp
petitiva enquan
nto fator facilitaador de sucesso
o prestação de um velejador
1.2. Referências para a maximização
m
da
a eficiência e coompetitividade
e de uma embarrcação
1.1.1.. Integridade estrutural
e
da em
mbarcação, apêêndices e respettivos sistemas de
d afinação
1.1.2.. Controlos da afinação estática
1.1.3.. Controlos da afinação dinâm
mica
1.1.4.. Análise e regiisto detalhado de afinações (loogbook)
1.1.5.. Conhecimentto específico da
a classe

. Regras da classe
c
. Técnicas dee navegação em
m função das caaraterísticas da classe
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as referências para
p
a maximizzação da . En
nuncia as referê
ências para a m
maximização da eficiência e
e
eficiência e competitiviidade de uma embarcação.

co
ompetitividade de uma embarrcação.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

AVALI AÇÃO E MEDIÇÃO
M
O DE UMA
A EMBARC
CAÇÃO
2.1. Avaliação do estado
o de conservaçã
ão de uma embbarcação
2.1.1.. Pontos de refferência de obsservação

. Casco
-

Peso
d casco com o convés
Junção do
Estado de
d conservação
o e estanquicidaade do casco
Rigidez geral
g
Zona do
o patilhão: Folga
as e fitas de pattilhão

. Mastreaçãoo
-

Alinham
mento
Oxidação
Bandas de medição
Peso

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA

39
39

REFERENCIAIS D
DE FORMAÇÃO VELA GRAU II

. Leme e pattilhão
- Empeno
os
- Irregularidades em borrdo ataque / fugga
- Ferragen
ns e sistemas de fixação

. Velas
g
do tecido
- Estado geral
- Costurass
- Janelas: punhos e olhais
2.2. Medição de uma em
mbarcação
2.2.1.. A importânciaa da uniformiza
ação de protocoolos de medição

. Enquanto registo
r
compará
ável e fiável
. Enquanto pprotocolo repliccável do registoo da performance da embarcação
2.2.2.. Material a utiilizar

.
.
.
.

Craveira (paquímetro)
Fita métricaa / esquadro
Tensiómetrro
Nível

2.2.3.. Principais pro
otocolos de medição

.
.
.
.
.

Pé de masttro
Caimento de
d mastro
Tensão de brandais
Pré‐curvatu
ura de mastro (Prebend)
Vaus
mento
- Comprim
- Aberturaa
- Simetriaa

. Alinhamenttos / simetrias
- Leme co
om patilhão
- Mastro ccom enora e pé
é de mastro
- Comprim
mentos dos brandais

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as referências para
p
a avaliaçãoo do

. Aplica um protoccolo de avaliaçãão do estado de conservação

de conservação de uma embarrcação.
estado d

. Identificar e descrever as normas e prrocedimentos ppara a
medição
o de uma embarcação.

e uma embarca
ação.
de

. Aplica um protoccolo de mediçãão de uma embarcação de
co
ompetição.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.
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SUBUNIDADE 33.

PRINCIPAIS CONTROLOS
S DA AFIN
NAÇÃO ES
STÁTICA
3.1. Posiçção da base de mastro
3.1.1.. Objetivos
3.1.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
3.2. Vauss
3.2.1.. Variáveis

. Comprimennto
. Abertura
3.2.2.. Objetivos
3.2.3.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
3.3. Qued
da de mastro
3.3.1.. Objetivos
3.3.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
3.4. Régu
ua Superior
3.4.1.. Objetivos
3.4.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
3.5. Alturra do estai
3.5.1.. Objetivos
3.5.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
3.6. Pé dee galo e ponto de
d escota
3.6.1.. Objetivos
3.6.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
3.7. Tensão dos brandais
3.7.1.. Objetivos
3.7.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os objetivos e metodologia
m
dee

. Compreende e relaciona a interração entre os vários

manipulação dos princiipais controlos da afinação esttática de
uma embarcação de Veela de competiçção.

co
ontrolos da afin
nação estática dde uma embarccação de Vela
de
e competição.

. Adequa a manipulação dos conntrolos de afinação estática dee
uma embarcação
o à Vela de com
mpetição, em fu
unção das
caaraterísticas de vento / mar.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.
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SUBUNIDADE 44.

PRINCIPAIS CONTROLOS
S DA AFIN
NAÇÃO DINÂMICA
4.1. Boom
m Jack
4.1.1.. Objetivos
4.1.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.2. Cunh
has
4.2.1.. Objetivos
4.2.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.3. Esteira
4.3.1.. Objetivos
4.3.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.4. Escotta e contra esco
ota do estai
4.4.1.. Objetivos
4.4.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.5. Punh
ho da amura
4.5.1.. Objetivos
4.5.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.6. Cunn
ningham e contra‐cunningham
m
4.6.1.. Objetivos
4.6.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.7. Espiccha
4.7.1.. Objetivos
4.7.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.8. Alturra do pau de Sp
pi
4.8.1.. Objetivos
4.8.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar
4.9. Cavalo de popa
4.9.1.. Objetivos
4.9.2.. Manipulação face às condiçõ
ões de vento / mar

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os objetivos e metodologia
m
dee

. Compreende e relaciona a interração entre os vários

manipulação dos princiipais controlos da afinação dinnâmica
de uma embarcação dee Vela de competição.

co
ontrolos da afin
nação dinâmicaa de uma embarcação de Vela
de
e competição.

. Adequa a manipulação dos conntrolos de afinação dinâmica
e uma embarca
ação à Vela de ccompetição, em
m função das
de
caaraterísticas de vento / mar.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.
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SUBUNIDADE 55.

AS "MA
ARCAS" FUNDAME
F
ENTAIS E REFERÊNCIAS
5.1. A imp
portância das "marcas" numa embarcação
5.1.1.. Enquanto refferência para alterações rápidaas e fiáveis de afinações
a
5.1.2.. Enquanto méétodo de reprod
dução de afinaçções em bordoss diferentes
5.2. As "m
marcas"
5.2.1.. Escota e conttra escota de esstai
5.2.2.. Patilhão
5.2.3.. Esteira
5.2.4.. Tensão e queeda de mastro
5.2.5.. Pé de galo ‐ Barcos
B
duplos
5.2.6.. Boom Jack
5.2.7.. Referências diversas
d

. Marcas no convés para o estai
e
. Marcas noss vaus para o esstai
. Altura do pau
p de spi no esstai
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os objetivos e metodologia
m
dee

. Utiliza as “marcaas” de referênccia na preparaçãão de uma

n
embarcaçção de
utilização de “marcas” de referência numa
Vela de ccompetição.

V de compettição.
embarcação de Vela

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Tática e Estrratégia de Reggata
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNID
DADES
1. PRINCÍPIOS ESTRUTURANTESS DE TÁTICA E ESTRATÉGIA DE REG
GATA
2. A ESTRATÉG
GIA DE REGATA ‐ OS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
E
D
DE UMA REGATA À VELA
3. A TÁTICA DEE REGATA À VELA
A

Total

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H)

0,5

0,5/0

4

2,5
5/1,5

4,5

3/
/1,5

9

6/3
6
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TÁTICA E ESTRATÉGIA DE REGATA
R
SUBUNIDADE 11.

PRINCÍPIOS ESTTRUTURANTES DE TÁTICA E ESTRATÉ
ÉGIA DE RREGATA
1.1. Defin
nição de tática, estratégia e açção tática
1.1.1.. As diferençass entre tática e estratégia de reegata e momen
ntos de aplicaçã
ão numa compeetição de Vela
1.2. A intenção, na géneese da ação tática
1.2.1.. Recolha de in
nformações
1.2.2.. Estabelecimeento de um projjeto tático
1.2.3.. Ação tática
1.3. A pro
ocura de uma coerência ligada
a aos níveis de pprática
1.3.1.. A pirâmide dee competênciass de um velejaddor de competição

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios esstruturantes dee tática e . Ennuncia os princípios estrutura ntes de tática e estratégia de
estratéggia de uma regaata à Vela.

. Perspetivar a intervençção, tendo em consideração
c
a
“pirâmid
de de competên
ncias de um vellejador de
competição”.

uma regata à Vela.

. Adequa o treino tático e estratéégico, tendo em
m
co
onsideração o enquadramento
e
o do velejador na “pirâmide
de
e competênciass de um velejaddor de competição”.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

A ESTR
RATÉGIA DE REGAT
TA - OS E LEMENTO
OS ESTRA
ATÉGICOS DE UMA REGATA
À VELA
A
2.1. O esttudo das carateerísticas de vento local
2.1.1.. Caraterização
o dos vários sisttemas de ventoo

. Vento Oscillante
. Vento com salto persistennte
. Vento "winnd bend" ou "geeographic shift""
2.1.2.. Informações de conhecimen
nto local

. Comportam
mento dos ventos dominantess
. A influênciaa do relevo no vento
v
2.1.3.. Análise da preevisão meteoro
ológica

. Carta meteeorológica VS Innfo de sites de pprevisão meteoorológica
. Grau de confiança da prevvisão meteorolóógica
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2.1.4.. Registo e anáálise das caraterrísticas dos Venntos

. Medição daa direção e variações do ventoo através da aguulha magnéticaa
. Medição daa intensidade de vento atravéss do anemómetro
. A importânncia da observaçção dos padrõees de vento
-

As refregas
As difereenças de pressã
ão
Potenciaais vantagens ou
o perigos do reelevo junto ao campo
c
de regattas
Salto dee vento positivo
o e salto de ventto negativo

2.2. O esttudo das carateerísticas hidrográficas
2.2.1.. Sistema abertto vs Sistema fe
echado
2.2.2.. Análise de vagas

. Direção e período
p
da vaga
a
. Potencialidades e riscos das vagas
2.2.3.. Correntes loccais

.
.
.
.

Circulação de água local
Orientação em relação ao vento dominannte
Profundidade da área ond
de decorre a co mpetição
Relevo próxximo

2.2.4.. Análise de um
ma tabela de marés

. Amplitude de maré e fase da lua
. Hora de muudança de maréé
2.2.5.. Influências prrováveis da corrente nas vária s fases de regata
2.2.6.. Técnicas de medição
m
de corrrente

. Direção
. Velocidade
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os elementos estratégicos
e
a teer em

. Recolhe informação acerca de vvento local e caaraterísticas

conta paara uma regata à Vela.

. Relacionnar o estudo de vento local com
m as caraterístiicas

u plano
hidrográficas do campo de regaatas e elabora um
egata, devidam
mente fundamen
ntado.
esstratégico de re

hidrográáficas, no sentid
do estabelecer a estratégia dee regata.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.
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SUBUNIDADE 33.

A TÁTIICA DE REEGATA À VELA
3.1. Princcípios táticos em
m relação ao pe
ercurso e/ou esspaço "regata"
3.1.1.. Não percorreer caminho desn
necessário

. Noção de quadro
q
- Layline à bolina
- Corredo
or central
- Layline à popa

. Largada: laddo favorável
- Largada da CR
- Largada do meio da linha
- Largada "pin end"

. Procurar ass trajetórias maais rápidas
- Noção de
d perda na vira
agem de bordo
- Rotaçõees de vento não
o definitivas‐ os "degraus de esscada"

. As rondageens de baliza: Trrajetórias optim
mais
3.1.2.. Calcular os risscos importantes

. Noção de afastamento
a
. Ação de controlo
- Controlo
o sobre um advversário
- Controlo
o sobre um grupo
- Controlo
o sobre a frota
3.1.3.. A agulha maggnética na ação tática

.
.
.
.

Revisão gerral do princípio de funcionameento
Os diferenttes tipos de agu
ulhas
Colocação da
d agulha no ba
arco
Utilizações
eguimento
- Determiinação da direção do vento: Paarado e com se
- Na linhaa de largada
- Análise quanto
q
a existê
ência de lado faavorecido
- Navegaçção à bolina; Le
eitura direta na linha de fé (leittura objetiva de
e salto de ventoo)
- Determiinação de valorres médios em ccada amura
- Determiinação das varia
ações de ventoo; Determinação
o da tática a adotar após a ronndagem da baliza de
barlaven
nto; Informação
o recolhida na aaproximação à baliza de barlav
vento; Determiinação de salto
os de vento a
navegarr à popa
- Determiinação da tática
a a adotar apóss a rondagem da baliza de sota
avento; Compa ração com dados registados
na 1ª bo
olina

3.1.4.. Registo de daados da informa
ação recolhida

. Estratégias de registo na embarcação
e
3.2. Princcípios táticos em
m relação aos adversários / criiação de uma relação de força
as favorável
3.2.1.. Perturbar a progressão
p
de um adversário

. A posição sem
s
alternativa
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. Utilizar a "ssombra"
- À bolinaa
- Ao Largo
o
- À Popa
3.2.2.. Impedir um adversário
a
de ultrapassar

. Marcação cerrada
c
. Luffing Mattch
. "Fechar a porta"
p
3.2.3. Ganhar vantagem (ultrapassar)

. Posição favvorável a sotaveento
. Rondagem de baliza
. Ultrapassarr a um largo
3.2.4.. Utilização dass rotações de vento com a finaalidade de nos colocarmos em
m relação a um aadversário próxximo

. Para conservar uma vantaagem
. Para ganhar vantagem
3.2.5.. Impor um cam
minho ao adverrsário

. Obrigá‐lo a virar
. Impedi‐lo dde virar
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios tááticos a ter em conta

. Utiliza diferentes estratégias, dde modo a estim
mular os

numa reegata à Vela.

. Relacionnar os princípioss táticos em rellação ao percurrso /
espaço ““regata” com oss princípios tátiicos em relaçãoo ao
adversárrio, no sentido de utilizar soluçções táticas eficcazes,
em situaação de compettição.

elejadores a aplicar os princípiios táticos em relação
r
ao
ve
pe
ercurso / espaçço “regata” e oss princípios tátiicos em
re
elação ao adverrsário, no sentiddo de utilizar so
oluções táticas
efficazes em situa
ação de compeetição.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Trabalhoo de grupo / inddividual ‐ Análisse e discussão dde casos práticoos.
. Teste oral e / ou escritoo.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Regrass de Re
egata à Vela
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(M
M)

1. REGRAS DE REGATA À VELA E SUA CONSTITUIÇÃO

12

12
2/0

2. DOCUMENTOS PRINCIPAIS E ARBITRAGEM

12

12
2/0

3. PRINCÍPIOS BÁSICOS E REGR
RAS FUNDAMENT
TAIS

24

24
4/0

4. REGRAS DE DIREITO A RUMO
O

36

30
0/6

5. CONDUÇÃO
O DA REGATA

30

24
4/6

6. REGRA 42 ‐ PROPULSÃO

42

30/12

6

6/0

8. PROTESTOSS

42

42
2/0

9. CONDUTA IMPRÓPRIA GRAV
VE ‐ REGRA 69

18

18
8/0

10. APELAÇÕES

18

18
8/0

240

216
6/24

7. EFETUAR UM
MA PENALIZAÇÃO
O

Total
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REGRAS DE REGATA À VELA
SUBUNIDADE 11.

REGRA
AS DE REG
GATA À VELA E SUA
A CONST
TITUIÇÃO
1.1. Compreender a form
ma como o livro
o de regras da II.S.A.F. está orgganizado
1.1.1.. As partes
1.1.2.. Os apêndicess
1.1.3.. Os sinais de regata
r
1.1.4.. As definições

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a organização do
d livro de regrras da

. Descreve a organnização do livroo de regras da I.S.A.F.

I.S.A.F.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

DOCU MENTOS PRINCIPA
AIS E ARB
BITRAGEM
M
2.1. Anún
ncio de regata
2.2. Instruções de regataa
2.3. Comissão de regataa ‐ Oficial de reggata
2.4. Comissão de protessto ‐ Juiz

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os documentoss reguladores dde uma

. Iddentifica e analiisa os documenntos reguladorees de uma

competição de Vela.

. Identificar a constituiçãão de uma equipa de arbitrageem de
mpetição de Veela.
uma com

co
ompetição de Vela.
V

. Descreve a consttituição de umaa equipa de arbbitragem de
o de Vela.
uma competição

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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SUBUNIDADE 33.

PRINCÍPIOS BÁSSICOS E REGRAS
R
F UNDAME
ENTAIS
3.1. Princcípios básicos
3.1.1.. Desportivismo
3.1.2.. Responsabilid
dade ambiental
3.2. Regraas fundamentais
3.2.1.. Segurança
3.2.2.. Navegação leeal
3.3. Antid
dopagem

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios báásicos e regras

. Ennuncia os princípios básicos e regras fundam
mentais de uma

c
de Vela.
fundameentais de uma competição

co
ompetição de Vela.
V

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 44.

REGRA
AS DE DIR
REITO A RUMO
4.1. Direito a rumo
4.2. Restrrições gerais ao
o direito a rumo
o
4.3. Nas b
balizas e obstácculos
4.4. Outraas regras

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as regras de dirreito a rumo nuuma

. Innterpreta correttamente as reggras de direito a rumo numa

competição de Vela.

co
ompetição de Vela.
V

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.
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SUBUNIDADE 55.

COND
DUÇÃO DA
A REGATA
A
5.1. Regraas de largada
5.2. Efetu
uar o percurso
5.3. Regraas de gestão dee regata

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever as regras inerentes à conduçãão de

. Descreve as regrras inerentes à condução de uma regata.

uma reggata.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.

SUBUNIDADE 66.

REGRA
A 42 - PRO
OPULSÃO
O
6.1. Regraa básica
6.2. Açõees proibidas
6.1.1.. Bombear
6.1.2.. Balançar
6.1.3.. Impulsionar
6.1.4.. Gingar
6.1.5.. Viragens e cambadelas repe
etidas
6.3. Exceçções
6.4. Apên
ndice P ‐ penalizzação na água ‐ bandeira ama rela

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios e aplicação da reegra 42 ‐ . Descreve os prinncípios e aplicaçção da regra 422 ‐ Propulsão.
Propulsãão.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
. Trabalhoo de grupo/indiividual ‐ Análisee e discussão dee casos práticoss.
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SUBUNIDADE 77.

EFETU
UAR UMA PENALIZA
AÇÃO
7.1. Cumprir uma penalização
7.1.1.. Penalização de
d uma volta
7.1.2.. Penalização de
d duas voltas

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os princípios dee cumprimentoo de

. Ennuncia os princípios de cumprrimento de umaa penalização.

nalização.
uma pen
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 88.

PROTEESTOS
8.1. Direito a protestar
8.1.1.. Requisitos paara um protesto
o ‐ informar o pprotestado ‐ validade
8.1.2.. Boletim de prrotesto ‐ como preencher
8.2. Temp
po limite
8.2.1.. Audiências
8.2.2.. Recomendaçõ
ões para audiên
ncias
8.3. Temp
po para preparar as audiências
8.3.1.. Direito a estaar presente ‐ ob
bservadores
8.3.2.. Parte interesssada
8.4. Testeemunhos
8.4.1.. Reabertura
8.4.2.. Danos
8.5. Pedid
do de Reparaçãão
8.5.1.. Requisitos paara um Pedido de
d Reparação
8.5.2.. Decisões de reparação
r

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a regulamentaçção e conduçãoo de

. Descreve a regulamentação e pprocesso de conndução de um

os.
protesto

protesto.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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SUBUNIDADE 99.

COND
DUTA IMPR
RÓPRIA GRAVE
G
-R
REGRA 69
9.1. A obrigação de não cometer atos de
d conduta impprópria
9.1.1.. Atuação de uma Comissão de
d Protestos
9.1.2.. Atuação da FPV e ISAF

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a regulamentaçção relativa a cconduta

. Ennuncia a regulamentação relattiva a conduta imprópria

imprópria grave.

grrave.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 110.

APELA
AÇÕES
10.1. Como
o apelar
10.2. Decissões de um apeelo

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever a regulamentaçção relativa a aapelos.

. Ennuncia a regulamentação relattiva a apelos.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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UNIDADE DE FO
ORMAÇÃO/

Planea
amento, Orga
anizaçã
ão e Ge
estão de Equi pas de
Compe
etição de Vela
a
GRAU DE FORM
MAÇÃO_II /

SUBUNIDA
ADES

MINUTOS

TEÓRICAS/PRÁTICAS
(H
H)

1. INTRODUÇÃ
ÃO A CONCEITOS BASE

12

12
2/0

2. O PONTO D
DE PARTIDA: ANÁ
ÁLISE DA SITUAÇÃ
ÃO DESPORTIVA

78

78
8/0

3. O PLANEAM
MENTO

90

90
0/0

180

180
0/0

Total
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PLANEAM
MENTO, ORGANIZ
O
AÇÃO E G
GESTÃO DE
D EQUIPA
AS DE CO
OMPETIÇÃ
ÃO DE
VELA
SUBUNIDADE 11.

INTRO
ODUÇÃO A CONCEITOS BASSE
1.1. Concceito de organizzação
1.2. Concceito de gestão
1.3. Concceito de planeamento

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os conceitos báásicos teóricos

. Ennuncia os conceeitos básicos teeóricos referenttes aos

os de planeame
ento, organizaçção e
referenttes aos processo
gestão.

processos de pla
aneamento, orgganização e gesstão.

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 22.

O PON
NTO DE PA
ARTIDA: ANÁLISE
A
D
DA SITUA
AÇÃO DES
SPORTIVA
A
2.1. A anáálise da situação desportiva de
e uma secção / clube
2.1.1.. Objetivos
2.1.2.. A análise da situação
s
desporrtiva enquanto elemento dese
encadeador do processo de plaaneamento de um treinador
2.2. O pro
ocesso de levan
ntamento da sittuação desporttiva por parte de um treinadorr
2.2.1.. Relação entree as diversas categorias de reccursos humanos

. A pirâmide da organizaçãoo
-

e
Vértice estratégico
Tecnoesstrutura
Linha hieerárquica
Logísticaa
Centro operacional
o

. O organigraama
. Orgânica doo clube e/ou seecção de Vela
2.2.2.. Instalações e recursos materiais

. Gerais do clube
c
. Afetas à seccção de Vela
2.2.3.. Relação entree os praticantess e as instalaçõees/material disponível

. Verificação da qualidade / rentabilidade das instalaçõess em relação aoos praticantes
. Adequaçãoo do material disponível à ativiidade da secçãoo / clube
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2.2.4.. Relação entree os indicadores financeiros e praticantes

. Investimento feito na secçção, por classe
. Relação recceitas / despesaas
2.2.5.. Existência de diferentes realidades

.
.
.
.

Dinâmica na organização de
d atividades
Classes exisstentes
Escalões dee formação
Existência de
d alto rendime
ento

2.2.6.. Cultura, vocação e missão de uma organizaação
COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever o processo simplificado de annálise da . Aplica o processo simplificado dde análise da siituação
situação
o desportiva de uma secção / clube,
c
na ótica dde um
treinado
or de Vela de co
ompetição.

de
esportiva de um
ma secção / clu be, na ótica de um treinador
de
e Vela de comp
petição.

. Innterpreta os daddos obtidos na annálise da situaçãão desportiva,
uttilizando‐os enquanto elementoo norteador do seu
s processo dee
planeamento, enquanto treinadoor de Vela de co
ompetição.
FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.

SUBUNIDADE 33.

O PLA NEAMENTO
3.1. Tiposs de planeamen
nto
3.1.1.. Planeamento
o a curto prazo ou
o operacional
3.1.2.. Planeamento
o a médio prazo
o
3.1.3.. Planeamento
o a longo prazo ou estratégico
3.2. Enqu
uadramento do treinador nos vários
v
formatoss de planeamen
nto
3.2.1.. O plano desportivo
3.2.2.. Os programass desportivos
3.2.3.. Os projetos desportivos
d
3.3. Cond
dições para o su
ucesso do plane
eamento
3.4. A elaaboração de um
m projeto: a lógiica do processoo
3.4.1.. Levantamentto de questões iniciais orientaddoras

.
.
.
.
.
.

O quê? ‐ (objeto)
Para Quê? ‐ (objetivos)
Para quem? ‐ (destinatário
os)
Com quem? ‐ (envolvidos))
Quando? ‐ (tempo)
Como? ‐ (m
método)
- Afetação
o de recursos: Humanos,
H
mateeriais e financeiros
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3.5. A aprresentação e im
mplementação de um projeto
3.5.1.. A dinâmica daa equipa

. A definiçãoo de objetivos
. Dinâmica esperada
. O regulameento interno daa equipa
3.5.2.. Os pais

.
.
.
.

Apresentaçção do projeto aos
a pais
O envolvim
mento dos pais no
n projeto
Os sistemass de comunicaçção com os paiss
O manual para
p
os pais

3.5.3.. Apresentação
o à direção

. Requisitos para uma apressentação eficazz
- Quanto à forma
- Quanto ao conteúdo

COMPETÊN
NCIAS DE SAÍDA

CRIT
TÉRIOS DE EVIDÊ
ÊNCIA

. Identificar e descrever os tipos e form
matos de planeaamento

. Seeleciona os tipoos e formatos dde planeamentoo mais

a ser utilizados por um treinador de Vela
V de competiição.

. Identificar e descrever as condições necessárias paraa o
sucesso de um processo de planeamento.

. Identificar e descrever a lógica de um processo de
elaboraçção de um projeeto.

. Adotar eestratégias paraa a apresentaçãão e implementtação de
um projeeto desportivo numa equipa de
d competição dde Vela.

ad
dequados à sua
a intervenção.

. Utiliza diferentes estratégias, nno sentido de gaarantir as
ondições necessárias para o suucesso de um processo
p
de
co
planeamento.

. Ellabora, apresennta e implemennta um projeto desportivo
simplificado, ada
aptado à atividaade de uma equipa de
Velejadores de competição.
c

FORMAS DEE AVALIAÇÃO REECOMENDADAS

. Teste oral e / ou escritoo.
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