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Formadora:   
Local:   
Data:   
Tipo:  
Horário: 
Créditos PNFT: 

Darina Vasileva e Olena Kodolova 
Lisboa / Pavilhão do Complexo Municipal do Casal Vistoso 
18 e 19 de novembro 
Prático 
9h30/12h30 e 14h00/17h00  
12h / 2,4 Créditos () 

Temas a abordar: 
1) Orientação do trabalho das treinadoras de forma a criar uma linha de continuidade;
2) Dotar as treinadoras de GR de ferramentas que lhe permitam desenvolver o seu traba-

lho no terreno com novos conhecimentos;
3) Preparação da técnica corporal em jovens ginastas e sua execução;
4) Preparação da técnica de aparelho em jovens ginastas e sua execução;
5) Noções de Ballet (noções básicas de postura e execução de elementos)

CV dos Formadores: Darina Vasileva 
• Licenciada em Desporto pela “Sport school of Varna”, em 1987.
• Graduada pela Universidade de Shumen em 2015. Titular do título “Master of sport”.
• Trabalhou como treinadora de GR de 1995 até 2016 no clube “Gracia”-Varna, na Bul-

gária. 
• Trabalhou com várias ginastas medalhas nos Campeonatos Nacionais da Bulgária de

GR. 
• Trabalhou também por períodos na Alenamanha, na Dinamarca e na Turquia, tendo

formado várias ginastas 
• Treinadora da SN de GR desde janeiro de 2017.

CV dos Formadores: Olena Kodolova 
• Frequentou a Escola de Ginástica Rítmica da cidade de Tashkent (Uzbequistão), tendo

entrado em 1989 para a Escola de Dança do Conservatório Nacional da cidade de 
Tashkent e em 1992 na Escola de Dança do Conservatório Nacional da cidade de Kiev 
(Ucrânia); 

• Licenciada em Dança pela Academia Estatal de Cultura da cidade de Kharkiv (Ucrâ-
nia); 

• Mestre Coreografia pela Academia Estatal de Cultura da cidade de Kharkiv (Ucrânia),
2010; 

• De 1998-2001 - Teatro Nacional Ópera e Ballet da Ucrânia. Artista de Ballet, na cate-
goria mais alta; 

• De 2000-2001 trabalhou no Casino Palace Gran Canaria,Espanha;
• 2002 a 2011 integrou  vários espectáculos em Portugal, nomeadamente nos Casino

do Estoril, de Espinho e de Vilamoura e participou como bailarina em vários progra-
mas de televisão;
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• Dá aulas de dança clássica, folclórica e de dança moderna em várias escolas e colé-
gios. 

• Desde 2015 que tem trabalhado com a SN de Ginástica Rítmica. 
 
Inscrições: 
Preço para filiados na FGP na época 2017/2018 – 25€ 
Preço para não filiados na FGP – 35€ 
 
Nº limite de inscrições: - Mínimo 7 Treinadoras 
                                           - Máximo 20 Treinadoras (40 Ginastas) 
 
As treinadoras inscritas têm a oportunidade de trazer consigo duas ginastas nascidas nos 
anos 2005/2006/2007 para a aprendizagem. A acção será desenvolvida no CTGR do Casal 
Vistoso. 
 


