Local: Favor confirmar.

Data: 04/05 (Sábado de 08:00 as 12:30 e 13:30 as 17:30).

Carga horária: 8 Horas

-Como observar e contratar reforços de acordo com as
necessidades de cada posição nos aspectos físicos,
técnicos e táticos por meio de:
* Treinos dinâmicos;
* Equilíbrio;
* Utilização de lateralidade (esquerdo e direito)
* Visão da bola;
* Passes e chutes a gol;
* Valorização da posse de bola;
* Marcação;
* Utilização do atleta em mais de uma posição
* Ataque e contra-ataque
* Objetividade consciente

-Como observar e incorporar atletas da categoria juniores
para fazer parte do elenco de profissionais de seu clube.

-Violência no futebol: alerta aos jogadores e comissão
técnica.

Aspectos técnicos
- Propostas de treinamentos para as categorias juvenis,
juniores e profissional:
* Apresentação de pesquisa a ser desenvolvida;
*Apresentação de DVD com erros técnicos de
jogadores de futebol e sugestões práticas a serem
apresentadas para a correção dos erros detectados por
meio de circuito de exercício com bola.

Aspectos educacionais
- Proposta de criação e desenvolvimento de escolinhas de
formação até a categoria infantil:
* Apresentação de trabalho de pesquisa sobre
espaços ideais: tamanho de campo e traves para as
referidas categorias.

Conteudo programático:
Como aprender, jogar e ensinar de forma direita e simples
o futebol.

CURSO TÉCNICO DE FUTEBOL
DA BASE AO PROFISSIONAL E VIOLÊNCIA NO
FUTEBOL

Professor Guilherme Filgueiras de Carvalho
(027-8848-3303) - gf_consultor@hotmail.com
NATA
(027-3421-2092 / 15:00 as 21:00, 2ª a 6ª feira)guilherme.carvalho@uvv.br

Demais interessados: R$: 30,00 (Trinta Reais) com direito
a receber o livro ‘Futebol da Base ao Profissional’ escrito
pelo Professor Guilherme Filgueiras de Carvalho.

Vagas gratuitas: Prefeitura de Afonso Claudio (25 vagas);
Prefeituras de Brejetuba, Laranja da Terra, Venda Nova do
Imigrante, Conceição do Castelo (15 vagas/cada) e
Federação de futebol do ES (5 vagas/ por município).

INSCRIÇÕES

Público Alvo: Professores/alunos dos cursos de Educação
Física e desportistas ligados a área de futebol nos
municípios, indicados pela Secretaria e ou Departamento de
Esportes.

PALESTRANTE: Professor Guilherme Filgueiras de
Carvalho
· Professor da UVV, do curso de Educação Física, Esporte e
Lazer (1999 a 2006) e (2011 até os dias atuais).
· Secretário de Esporte e Lazer de Vitória - ES (2005 a
2010)
· Professor das escolinhas e técnico de futebol das
categorias infantil e juvenil do Vitória Futebol Clube (1992
a 1996)
· Técnico da categoria sub-20 do Caxias Esporte Clube
(2009)
· Técnico da categoria sub-20 do Serra Futebol Clube
(agosto de 2010 a fevereiro de 2011)

Dia: 04/05 - Sábado - Parte teórica
· 08:00: Credenciamento
· 08:30 - Início do curso
· 12:30 - Encerramento
– Observação prática
· 13:30 - Início do curso;
· - Início das observações práticas (Futebol na TV);
· 17:30 - Encerramento do curso e entrega dos diplomas
com certificação.
· 17:30: –Lançamento e Divulgação do Livro.”FUTEBOL DA
BASE AO PROFISSIONAL” e DVD SOBRE O ESPIRITO
SANTO.

PROGRAMAÇÃO
Afonso Claudio

FUTEBOL DE CAMPO DO NÚCLEO DE GESTÃO E
TEORIA APLICADA AO ESPORTE (NATA-UVV)

Data: ____/_____/______

( ) Professor

( ) Desportista

*As inscrições das prefeituras municipais e federação de
futebol deverão ser confirmadas até uma semana antes da data
marcada para o inicio do curso.

* Não jogue este folheto em via pública.

* Preencha a ficha, recorte e faça sua inscrição no NATA (UVV)
ou pelo email do Professor Guilherme Filgueiras.

( ) Estudante

( ) Técnico

Assinatura: _______________________________________

E-mail:___________________________________________

Tel.: _____________________ Cel.: ___________________

Cidade: _____________________________UF:__________

End.: ____________________________________________

Nome: ___________________________________________

Inscrição Nº: _______________

________________________________

APOIO
· FES - (Federação de Futebol do Espírito Santo)
· Prefeitura de Afonso Claudio, Participação das prefeituras
de Brejetuba, Laranja da Terra, Venda Nova do Imigrante e
Conceição do Castelo.
· Liga de Futebol Amador de Afonso Claudio;
· AMUNES.

CO-REALIZADOR

REALIZAÇÃO

