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DISCIPLINA: GINÁSTICA PARA TODOS 

ESPECIALIZAÇÃO: Sénior GYM, Ginástica para adultos e seniores 

ALVO ETÁRIO DE INTERVENÇÃO: ♀ & ♂ 30 aos 55 e + de 55 anos 

ÁREAS DE INTERESSE: Classes de ginástica de manutenção; Grupos de atividade em instituições 
diversas;  

PERFIL PRETENDIDO: Treinador de Ginástica (Grau I ou Grau II de GpT) 

QUE COMPETÊNCIAS: 

• Saber estruturar os conteúdos técnicos para estas populações 

• Conhecer as particularidades etárias 

• Saber demonstrar técnicas a ensinar, adaptadas a cada população 

• Dominar as metodologias de intervenção específicas 

• Dominar as capacidades físicas 

• Dominar as condicionantes motivacionais 

• Dominar as condicionantes psicossociais e emotivas 

• Dominar os erros mais comuns a evitar 

DESCRIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO TREINADOR DE GINÁSTICA/GDE DE GRAU I:  
Nível mais elementar do exercício da profissão, conferindo ao seu titular, tendo em vista a consolidação 
de valores e hábitos desportivos para a vida, competências para: 
1. A condução direta das Programas técnicos elementares associados às diferentes fases da 
atividade dos praticantes ou a níveis elementares de participação formativa/desenvolvimento/exibição, 
sob coordenação de treinadores da sua disciplina técnica de grau superior; 
2. A coadjuvação na condução do treino e orientação formativa/desenvolvimento/exibição de 
praticantes nas etapas subsequentes dos programas técnicos; 
3. A atuação do treinador deste grau está diretamente ligada ao seu nível de conhecimentos 
técnicos, independentemente da idade do praticante. 
4. A atuação do treinador de Grau I deverá ser abrangente em todas as áreas de intervenção que 
se apresentam no quadro seguinte, devendo completar as matérias que compõem os requisitos de carga 
horária do curso. 

Valores de Inscrição: 
Filiados Época 2019/2020: 75,00 €  
Não Filiados: 90,00 €  

Atenção: 
- As inscrições serão aceites por ordem de receção; 
- Só serão confirmadas as inscrições após pagamento da taxa respetiva; 
- Nº mínimo de Formandos: 15 
- Nº máximo de Formandos: 40 
- As inscrições deverão dar entrada nos Serviços Administrativos da FGP até 11/12/2019 

Observações / informações úteis: 
- As refeições são da responsabilidade de cada formando.  



 

PROGRAMA 

Data 
Hora 
Início 

Tema 
Tempo 
Bloco 

Formador 

1º Dia 
 

2ªf 
 

16 dezembro 

15h00 
Apresentação Curso e Definição de Conceitos de 
Base para a Intervenção (teórica) 

(1h30) Maria Spratley + restantes 

16h30 
Noções Fundamentais 2 para a Atividade Física 
para Seniores (teórica) 

(1h00) Maria Spratley + restantes 

17h30 Bateria de Testes para Seniores (teórica) (1h30) Maria Spratley + restantes 

19h00 Intervalo    

19h30 
Aplicação da Bateria de Testes para Seniores 
(teórica/prática) 

(1h30) Maria Spratley + restantes 

21h00 
Sénior GYM – Programa de Ginástica, Saúde e 
Vida Ativa (teórica) 

(1h00) 
Maria Spratley + Cidália 
Freitas + restantes 

22h30 Sorteio de Grupos e Temas para Exame Prático.  (0h15) Maria Spratley 

22h45 Fim da sessão   

2º Dia 
 

3ªf 
 

17 dezembro 

9h00 Atividade Gímnica para Seniores (prática) (1h30) Maria Spratley + restantes 

10h30 
Atividades Complementares de prática para Adultos 
e Seniores (teórico e prático) 

(1h30) Cidália Freitas + restantes 

12h00 
Jogos e Atividades Lúdicas para Seniores (teórica e 
prática) 

(1h30) Cidália Freitas + restantes 

13h30 Almoço   

15h00 
Noções Fundamentais 1 para a Atividade Física 
para Adultos (teórica) 

(1h00) Duke Oliveira + restantes 

16h00 Bateria de Testes para Adultos (teórica) (0h30) Duke Oliveira + restantes 

16h30 
Aplicação da Bateria de Testes para Adultos 
(teórica/prática) 

(1h00) Duke Oliveira + restantes 

17h30 Atividade Gímnica para Adultos (prática)  (1h30) Duke Oliveira + restantes 

19h00 Intervalo (0h30)  

19h30 
Introdução à Atividade Física e Gímnica Adaptada 
para Seniores (teórica e prática) 

(1h30) 
Paula Oliveira + Cidália 
Freitas + restantes 

21h00 
Sénior GYM – Programa de Ginástica, Saúde e 
Vida Ativa (teórica) 

(1h00) 
Paulo Barata e Renato 
Caldinhas + restantes 

22h30 Fim da Sessão   

3º Dia 
 

4ªf 
 

18 dezembro 

14h00 Avaliação Teórica (1h00)  

15h00 
Avaliação Prática (Entrega de Plano de Sessão e 
10’ de aplicação prática, com oral) 

(10’pessoa) 
(3h00) 

2 conjuntos de 2 
formadores 

18h00 Fim da Sessão    

 



 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do módulo tem um carácter teórico e prático. 
 
Consiste: 
Na execução de um teste teórico de 1 hora com de 40 perguntas;  
Na entrega de um plano de sessão para uma idade/nível de prática definida (em sorteio); 
Na apresentação prática individual do processo de intervenção adequado a uma classe de ginástica 
para todos (descrita no plano de sessão) de um conjunto de 4 exercícios (1 de aquecimento, 2 da parte 
principal e 1 jogo/atividade complementar). 
O formando deverá promover situações envolvendo os restantes formandos do curso nas situações 
práticas. Cada formando terá somente 10 minutos como tempo máximo para realizar a 
apresentação prática. A montagem e arrumação do material fazem parte do processo de avaliação, no 
entanto, o período antes e após a apresentação não será contabilizada para esse efeito.  
 
A avaliação prática terá em conta o seguinte quadro de referência: 

 

AVALIAÇÃO PRATICA DO MÓDULO SÉNIOR GYM – GINÁSTICA PARA ADULTOS E 
SENIORES 

CONTEÚDO (80%) 
Apresentação dos exercícios 

Demonstração ou ilustração dos exercícios 5% 0 / 1,5 / 3 / 4,5 / 5 

Compreensão dos pontos-chave dos exercícios 10% 0 / 3 / 6 / 9 / 10 

Compreensão dos fundamentos 

Aquecimento e Atividades Complementares 20% 0 / 6 / 12 / 18 / 20 

Execução metodológica da prescrição na Parte Principal da aula 30% 0 / 9 /18 / 27 / 30 

Correções e indicações dos erros mais comuns.  15% 0 / 4,5 / 9 / 13,5 / 15 

 

APRESENTAÇÃO (20%) 
Clareza, projeção da voz & posicionamento para comunicação efetiva 
(COMPONENTE INDIVIDUAL E DE GRUPO) 

10% 0 / 3 / 6 / 9 / 10 

Técnicas de apresentação/ensino & demonstração de organização da 
classe 

5% 0 / 1,5 / 3 / 4,5 / 5 

Capacidade para realizar a apresentação no tempo previsto 5% 0 / 5 

Critérios: Não cumpre – 0% / Não satisfaz – 30% / Satisfaz – 60% / Bom – 90% / Excelente – 100 % 

A avaliação total do Módulo Sénior GYM terá em conta a seguinte fórmula de cálculo: 
 

Teste Teórico (30%) + Plano de Sessão (20%) + Apresentação Prática e Defesa Oral (50%) 

 

Para mais informações contacte: 
Federação de Ginástica de Portugal – Escola Nacional de Ginástica 

Estrada da Luz, Nº 30 A, 1600-159 Lisboa 
Tel.: 21 814 11 45 | Fax: 21 814 29 50 | E-mail: engym@gympor.com 

mailto:engym@gympor.com

