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MÓDULO PREPARATÓRIO E PROGRAMAÇÃO
INSCRIÇÕES
online

Até o dia 10 de setembro de 2022 através do link:

PERFIL
VAGAS = 35

Para pessoas entre 18 a 35 anos de idade inclusive desde
que estejam familiarizadas com o jogo de Polo Aquático.

TAXA ÚNICA

R$ 80,00 (oitenta reais) por pessoa.

REALIZAÇÃO

Teoria: de 14 de setembro a 01 de outubro de 2022

OUTUBRO a DEZEMBRO

Prática: a partir de 12 de outubro de 2022

Módulos teóricos: exibição de power point - vídeos - fotos - aulas interativas - acompanhamento,
acesso à biblioteca virtual, avaliações, depoimentos de atletas, árbitros, técnicos, entrega do case,
módulo de recuperação. Duração = 14 horas (aulas teóricas). Material didático será enviado
eletronicamente: súmula, livro de regras da FINA, etc…
MÓDULO I a IV: INTRODUÇÃO ÀS REGRAS DA FINA
Aula 1 - Data: 14/setembro/2022 - quarta-feira das 19:30 às 21:30 horas
Aula 2 - Data: 17/setembro/2022 - sábado das 8:30 às 12:30 horas

Introdução e História do Polo Aquático
Organizações esportivas
Trajetória do árbitro
Recinto da piscina e montagem do campo de jogo
Equipamentos e equipes
Processo de substituição de jogadores e re-entrada de jogadores expulsos

Equipe de arbitragem: árbitros,cronometristas, juízes de gol, secretário, VAR
Pedidos de tempo
Inicio e reinício do jogo
Método de cronometragem do tempo efetivo de jogo
Métodos de se marcar gols
Cobrança de faltas e tiros de: meta, escanteio, pênalti (5 metros), direto (6 metros)
Conceito sobre Faltas Simples ou Ordinárias
Aplicação das faltas simples ou ordinárias
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MÓDULOS V a VIII - Estudo e conhecimento das Regras (continuação)
Aula 3 - Data: 19/setembro/2022 - segunda-feira das 19:30 às 21:30 horas
Aula 4 - Data: 28/setembro/2022 - quarta-feira das 19:30 às 21:30 horas

Conceito sobre Faltas Graves ou Faltas Pessoais
Aplicação das faltas graves ou faltas pessoais
Persistir em cometer faltas
Faltas de exclusão
Faltas penais
Segurar, puxar, agarrar, impedir
Uso de linguagem inadequada, ofensas
Diferença entre jogo violento e agressão
Faltas simultâneas
O principio da Lei da Vantagem
Comportamento do banco de reservas e comissão técnica
Aplicação de cartões
Uso do VAR (video assistant referee)

MÓDULO IX - Preparação, organização de um jogo e avaliação teórica
Aula 5 - Data: 01/outubro/2022 - sábado das 8:30 às 12:30 horas
Identificação de talentos
Casos especiais
Avaliação teórica
Período de recuperação
Agendamento das aulas práticas e participação em jogos oficiais

Presidente da FAP: Marcelo Luis Biazoli
Vice Presidente da FAP: Alexandre Augusto de Mattos Zwicker
Coordenadores e instrutores: João Rene Cardenuto e Klauss Lellis Celadon
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MÓDULO X - Agendamento das aulas práticas e participação em jogos oficiais
A partir de 12 de outubro de 2022.
local / data /horário

evento

instrutor

carga (H)

aula 1
aula 2
aula 3
aula 4
aula 5
aula 6
aula 7
aula 8
aula 9
aula 10
aula 11

MÓDULO XI - Conclusão. Certificado eletrônico será emitido após conclusão das aulas
práticas.
32 horas = 14 horas teóricas + 18 horas práticas

