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Curso de Treinador Grau I 
 

 

A ANARA - Associação de Natação da Região Açores irá associar-se à Associação de 

Natação da Madeira (ANM) e Federação Portuguesa de Natação (FPN), na organização 

dum Curso de Treinador de Grau I de natação, a decorrer nos meses de abril e maio de 

2014. 

A componente geral do referido curso decorrerá na ilha da Madeira, podendo os 

formandos assistir por videoconferência.  

No documento intitulado de CURSO DE TREINADORES DE GRAU I / MONITOR DE 

NATAÇÃO, disponível no sitio da ANARA na internet, estão presentes todos os 

procedimentos para que se possa efetuar a inscrição no mesmo. Assim, as inscrições 

para os formandos dos Açores, deverão ser feitas para o email da ANARA: 

geral@anara.pt, até ao dia 27 de abril. 

Saliente-se que quem tiver oportunidade de se inscrever até 20 de abril, iniciará de 

imediato o curso, quem, por algum motivo o possa fazer posteriormente, desde que até 

27 de abril, não será prejudicado. 

No que diz respeito à assistência à componente geral, a mesma poderá ser feita via 

skype canal da meo ou por gravação (há uma empresa que gravará todas as sessões, 

sendo as mesmas cedidas a todos os inscritos).  

A assistência às sessões poderá ser feita num local à escolha do formando. Relembra-se 

que o horário será das 18h às 20h (hora dos Açores), no entanto havendo a gravação, 

poderão assistir posteriormente. 

No que diz respeito à realização dos pré-requisitos, em função do número de inscritos por 

ilha, a ANARA comunicará aos candidatos o dia, a hora e o local em que os mesmos se 

irão realizar. 
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Para esclarecimento de alguma dúvida, contacte: 

email: geral@anara.pt ou 919020973 (Diretora Técnica ANARA Carolina Costa Matos) 

 

 

Pela ANARA 

 

 

Alberto Mota Borges, 

Presidente da Direção 


