
 

 

 
 
 

JORNADAS TÉCNICAS 
GINÁSTICA 



 

 

Jornadas Técnicas 
GINÁSTICA 

 
19 e 20 de Outubro 

 

Diretivas 
 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Sporting Clube de Portugal 

Rua Professor Fernando da Fonseca Apartado 4120 

1501 – 806 Lisboa 

 

Tel: +351 217 516 366 

E-mail: eventos.ginastica@sporting.pt 
Nota: Preferência na utilização do e-mail. 

LOCALIZAÇÃO Lisboa 

DATA 19 e 20 de Outubro de 2019 

PAVILHÃO Multidesportivo 

R. Francisco Stromp 

1600-464 

Lisboa 

PROGRAMA 
PROVISÓRIO 

Sábado:  

9h00 -12h00 – Nutrição na Ginástica (Marie de Oliveira) 

14h00 – 17h00 – Flexibilidade na Ginástica (Pedro Mendes) 

17h00 – 20h00 – Traumatologia na Ginástica (José Delgado 
Alves) 

 

Domingo: 

9h00- 12h00 – BasicGym (Parte 1) 

14h- 17h - BasicGym (Parte 2) 

(Paulo Barata) 

PARTICIPAÇÃO As formações são dirigidas a treinadores de ginástica, 
professores e a qualquer interessado na área. 

CREDITAÇÃO -  
IPDJ 

As formações são creditadas pelo IPDJ (créditos específicos a 

todas as áreas e níveis da ginástica): 

 

Traumatologia na Ginástica: 0,6 créditos 

Nutrição na Ginástica: 0,6 créditos 

Flexibilidade na Ginástica: 0,6 créditos 

BasicGym: 1,2 créditos 
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PROGRAMAS 
TÉCNICOS 

Traumatologia na Ginástica: 

- Identificação e caracterização dos aspectos da prática médica 
associados ao treino e prática da ginástica fora do âmbito da 
alta competição. 

- Aprendizagem prática da abordagem do tratamento de lesões 
comuns características deste grupo na perspectiva da urgência 
e do tratamento continuado e recuperação. 

- Identificação de factores de risco e de manifestações de 
doença na população de ginastas considerada, tendo em 
consideração diferentes escalões etários e exigências técnicas. 

- Identificação de aspectos associados à prática médica 
individual: identificação de sinais de alerta para recomendação 
de observação médica específica, deontologia e segredo 
profissional e investigação clínica no âmbito da prática 
desportiva. 

- A recuperação de lesões agudas e crónicas no âmbito do 
treino: introdução às técnicas básicas de imobilização e suporte 
funcional músculo-esquelético. 

 

Nutrição na Ginástica: 

- Compreender a importância da alimentação e nutrição no 
atleta, especificamente no ginasta, com o objetivo de melhorar 
a sua performance desportiva; 

- Identificar as necessidades nutricionais específicas nos 
ginastas, em função da sua idade e género; 

-Identificar erros alimentares e estratégias de correção dos 
mesmos; 

-Aplicar as linhas orientadoras e estratégias nutricionais e 
alimentares para a promoção da saúde e melhoria da 
performance desportiva do ginasta; 

 

Flexibilidade na Ginástica: 

- Criar um diálogo em volta da necessidade da flexibilidade no 
desempenho de excelência de um ginasta. 

- Perceber que cada ginasta é único e trabalhar a partir e para 
desenvolver a sua individualidade. 

- Olhar para o Treino de flexibilidade e desmistificar a sua 
relação com o estado de forma e a competição. 

- Analisar os elementos técnicos bem como as características 
de performance dos mesmos e abordar o potencial do treino de 
flexibilidade na prevenção de lesões. 

- Experienciar no corpo do treinador as sensações e 
desconfortos do treino de flexibilidade perante os tempos de 
permanência nas posições escolhidas. 

 

BasicGym: 
Programa da Escola Nacional de Ginástica (Federação de Ginástica 
de Portugal) 
 

Classes de formação geral/educativas dos 6 aos 9 anos: 



 

 

- Conhecer e compreender as regras mecânicas do movimento; 

- Dominar a metodologia de formação inicial dos Padrões de 
Movimentos Gímnicos (PMG’s); 

- Saber estruturar os conteúdos técnicos de base da Ginástica; 

- Conhecer as particularidades do desenvolvimento global da 
criança nesta faixa etária; 

- Saber preparar, organizar e aplicar a estrutura e conteúdos da 
aula, conforme a faixa etária; 

- Saber intervir e coordenar a intervenção na faixa etária dos 6 
aos 9 anos. 

INSCRIÇÃO As inscrições serão consideradas válidas preenchendo o 
formulário no seguinte link:  
https://engym.wufoo.com/forms/z1wi5zce08k9lv0/ 

 Nota: O valor da inscrição não é reembolsável. 

TAXAS DE 
INSCRIÇÃO 

Inscrição até 4 de outubro de 2019  
Traumatologia na Ginástica: 35,00 €  
Nutrição na Ginástica: 35,00 €    
Flexibilidade na Ginástica: 35,00 € 
BasicGym: 70,00 € 
Pack Jornadas (4 módulos de formação): 125,00 € 
 
Inscrição até 11 de outubro de 2019 
Traumatologia na Ginástica: 45,00 €  
Nutrição na Ginástica: 45,00 €    
Flexibilidade na Ginástica: 45,00 € 
BasicGym: 80,00 € 
Pack Jornadas (4 módulos de formação): 150,00 € 

ACREDITAÇÃO A acreditação será feita no multidesportivo no momento de 
chegada. 

INFORMAÇÃO 
BANCÁRIA 

Os pagamentos devem ser efetuados por transferência para a 
conta com os seguintes dados: 
 
Nome da Conta: Sporting Clube de Portugal 
Nome do Banco: Millennium BCP 
IBAN: PT50 0033 0000 0011 8046 7700 5 
SWIFT: BCOMPTPL 
 
Notas: 
- Todas as taxas relativas à transferência bancária são da 
responsabilidade do inscrito. 
- O comprovativo de pagamento deve ser anexado no formulário de 
inscrição (link a cima). 

POLÍTICA DE 
CANCELAMENTO 

Caso não existam pelo menos 10 pessoas inscritas, a formação 
pode ser cancelada. 
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