FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

CIRCULAR nº 21 de 30 de Dezembro 2020

A FPAm retoma em 2021 a formação de Técnicos de Nível 1, tentando reconhecer o
empenho de associados que se dedicam ao apoio aos seus pares na procura de boas e
bem sucedidas práticas de aeromodelismo, nos respectivos Clubes, e principalmente
ao apoio a novos praticantes, evitando erros normais que ocorrem na maioria dos
casos em que procuram iniciar o aeromodelismo sem os necessários apoios.
Como é o sistema de formação?
Trata-se de um sistema de formação à distância que permitirá aos formandos assistir a
sessões de vídeo conferência apresentados por formadores dedicados a cada um dos
diversos temas a abordar. Este sistema permitirá não só assistir a apresentações de
matéria que estarão disponíveis na página internet da FPAm, mas também alguma
interactividade com os formadores.
Ao longo dos cerca de 4 meses que deve durar a formação, serão realizados alguns
testes por temas, na forma de testes com questões de resposta múltipla e cada
formando terá de apresentar um trabalho de apresentação de um tema à sua escolha
de uma lista de áreas vocacionais que serão as seguintes:
Planadores rádio controlados
Aviões motorizados rádio controlados
Helicópteros rádio controlados
Multi-rotores (Drones)
Voo Circular
Estas duas componentes contarão para uma avaliação final que determinará o
aproveitamento de cada formando e o resultado como APTO ou NÃO APTO.
Este curso é dirigido a associados da FPAm detentores de Licença Desportiva válida e
só estes poderão obter a classificação de TN1.
Também serão aceites inscrições de detentores de Licença de Praticante válida, que
desejem participar na acção de formação mas não terão direito à classificação como
Técnicos de Nível 1, independentemente do aproveitamento obtido. Estas inscrições
só serão aceites no final do período de inscrição caso o limite de 25 formandos não
tenha sido atingido com formandos detentores de Licença Desportiva.

As inscrições para este curso, que vai iniciar-se
iniciar se em Fevereiro de 2021, abrem
imediatamente, terminam a 25 de Janeiro de 2021 e estão limitadas a 25 candidatos.
Na nossa página da Internet poderá ser encontrado o Formulário nº 21, de inscrição
em acções de formação, que deverá ser preenchido e enviado para a FPAm.
A FPAm contactará todos os candidatos confirmando a aceitação da inscrição, após o
que deverá ser transferido para a conta da FPAm o valor de inscrição de 25,00€
25,00 e
enviado o comprovativo, completando
compl
assim a inscrição no curso.

A direção

