


CURSO DE MINI-HANDEBOL

O curso ministrado pelo Prof. Ms. Diego Melo de Abreu é destinado a
todos profissionais e entidades que desejam iniciar ou aprofundar os
conhecimentos acerca das teorias e práticas do mini-handebol.

O mini-handebol, atividade adaptada do handebol na medida para crianças de seis a dez anos de
idade, é uma realidade na Europa e fator fundamental para o crescimento e sucesso do handebol no
velho continente, modelo metodológico e filosófico para nossos estudos, pesquisas e práticas.

A capacitação de professores é o principal ponto deste processo repleto de objetivos e intenções,
portanto apresentamos a seguir os principais objetivos e conteúdos do curso.



OBJETIVOS E CONTEÚDOS

Baseado no livro "Teoria e Prática do Mini-Handebol", de autoria dos professores Diego Melo de
Abreu e Milton Geovani Bergamaschi, o curso é fundamental para compreender o mini-handebol
de maneira científica, embasas e comprovada.

O objetivo principal dos encontros é transmitir informações e ações para que os professores
possam desenvolver um trabalho de qualidade com o mini-handebol, aliando teoria, prática e
experiência.

O curso pode ser feito em 5, 10, 15 ou 20 horas, adequando-se às possibilidades dos contratantes.
Os temas básicos do curso de mini-handebol são:



1. O que é o mini-handebol?

2. A história do mini-handebol e suas influências;

3. Sugestões de regras e adaptações para o mini-handebol;

4. As principais características das crianças de 6 a 10 anos de idade;

5. Objetivos específicos do mini-handebol e a relação com a Educação Física escolar;

6. Conceitos de jogo e técnicas fundamentais do mini-handebol;

7. Metodologias e abordagens de aula;

8. Atividades práticas para desenvolver o mini-handebol;

9. O planejamento no mini-handebol;

10.A conduta do professor;

11.Os festivais de mini-handebol.



COMPOSIÇÕES DO CURSO

Há várias possibilidades de composição do curso de mini-handebol:

▪ 5 horas: 3 horas teóricas e 2 horas práticas;
▪ 10 horas: 5 horas teóricas e 5 horas práticas;
▪ 15 horas: 7 horas teóricas e 8 horas práticas;
▪ 20 horas: 10 horas teóricas e 10 horas práticas.

Nas quatro composições possíveis de curso abordamos os conteúdos elencados no cronograma, de
forma que a diferença entre eles é a profundidade com que é tratado cada tema.



MATERIAIS NECESSÁRIOS

Aula teórica:
▪ Sala adequada para o número de participantes, se possível com ar-

condicionado;
▪ Projetor (notebook e apresentador eletrônico do próprio

palestrante);
▪ Lousa (canetões e apagador do próprio palestrante);
▪ Caixa de som (microfone e cabo do próprio palestrante);

Aula prática:
▪ Quadra (não precisa ser oficial 40m x 20m);
▪ Bolas de handebol ou iniciação;
▪ Cones e Arcos (bambolês) e coletes;

FORA DA GRANDE

SÃO PAULO:

▪ Transporte
▪ Alimentação
▪ Hotelaria (3 ou 4

estrelas)
▪ Para 2 pessoas Telefone:

(11) 98204-8071 –
Leandro (Lewh Sports)



REGISTROS



CURRÍCULO RESUMIDO

DIEGO MELO DE ABREU São Paulo / Brasil | Registo profissional: CREF 054371-G/SP

Formação acadêmica:

▪ Bacharel em Educação Física pela Universidade Metodista de São Paulo (SP);
▪ Licenciado em Educação Física pela Universidade Metodista de São Paulo (SP);
▪ Pós-Graduado em Handebol pela Unifil (PR);
▪ Pós-Graduado em Educação Física Escolar pela FMU (SP);
▪ Mestre em Educação - Gestão e Políticas Públicas Educacionais pela Universidade Metodista de 

São Paulo (SP)



CURRÍCULO RESUMIDO

DIEGO MELO DE ABREU São Paulo / Brasil | Registo profissional: CREF 054371-G/SP

Atuação profissional:
▪ Vice-Presidente e Diretor de Mini-Handebol e Mirim da Federação Paulista de Handebol;
▪ Coordenador Pedagógico do Mini-Handebol na Confederação Brasileira de Handebol;
▪ Docente na Universidade Metodista no curso de Educação Física (disciplinas de Handebol, Educação

Física Escolar, Didática etc);
▪ Professor formador no PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores CAPES/MEC no curso de

Pedagogia;
▪ Docente na Fainam no curso de Pedagogia;
▪ Professor de Mini-Handebol/Handebol nos projetos sociais da Metodista/Decathlon/Cabrera Seguros e

ADC Mão Solidária;
▪ Autor do livro “Teoria e Prática do Mini-Handebol”;
▪ Primeiro professor brasileiro a palestrar sobre mini-handebol na Europa.



CONTATOS MINI-HANDEBOL

▪ Email: contato@minihandebol.com / diego.abreu@metodista.br
▪ Site: www.minihandebol.com
▪ Facebook: https://www.facebook.com/minihandebol
▪ Fan Page: https://www.facebook.com/minihandebolbrasil/
▪ Twitter: https://twitter.com/minihandebol
▪ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfUdic2gIAiJmKr8O4qjWJw/featured
▪ Instagram: https://www.instagram.com/minihandebol/
▪ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/diego-melo-de-abreu-a268365b/
▪ Lattes: http://lattes.cnpq.br/0249661399677159
▪ App Google Play: Mini-Handebol
▪ Telefone: (11) 98204-8071 – Leandro (Lewh Sports)




