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WORKSHOP  
Técnica Corporal: Barra de chão, Ballet, Técnicas de Dança, Ritmo e 

Coreografia na Ginástica 
 
 Formador:   Teresa Simas 
 Local:    Pav. Gimnodesportivo do Caniçal / Madeira 
             Data:    25 de Março 
 Tipo:   Teórico/Prático 

Horário:   10h00/13h00 e 14h30/18h30 
 Créditos PNFT:  7h / 1,4 Créditos (Cód. 54213891) 
 
Temas a abordar: 

• Metodologia dos treinos no período preparatório e Objetivos da etapa de preparação geral 
1. Acentuar a preparação física; barras de chão e aulas de ballet; 
2. Recuperação, crescimento e aperfeiçoamento das capacidades físicas específicas; 

barras de chão e aulas de ballet; 
3.  Aprendizagem e aperfeiçoamento da técnica dos movimentos da ginástica; 
4. Elaboração do programa competitivo; Ritmo e coreografia; 
5. Na preparação psicológica – formação das condições psicológicas para a execução de 

um grande volume de exercícios. 
 

• Objetivos da etapa de preparação específica 
1. Alcance de um elevado nível da preparação funcional; 
2. Continuidade do aperfeiçoamento da preparação física específica – barras de chão; 
3. Aperfeiçoamento da técnica e da expressividade na execução do programa 

competitiva – Coreografia e ritmo e ballet; 
4. Formação da preparação psicológica para alcançar bons resultados; 
5. Preparação tática – elaboração de algumas variantes na execução dos elementos de 

risco e – Técnica Corporal. 
 

• Metodologia dos treinos das ginastas no período competitivo 
1. Alcance da perfeição técnica e da expressividade, assim como, também de uma elevada 

fiabilidade da execução do programa competitivo; 
2. Aquisição do estado de prontidão funcional para a execução das cargas de esforço 

máximas; 
3. Manutenção num nível elevado do desenvolvimento das capacidades físicas específicas – 

barras de chão e aulas de ballet e outras técnicas em formato aquecimento; 
4. Mobilização das forças e formação de um estado de prontidão psicológica para as 

competições; 
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• Metodologia dos treinos das ginastas no período transitório 
1. Assegura o descanso ativo pleno da ginasta- técnicas de dança; 
2. Diminuição do nível de estado do treino - técnicas de dança; 
3. Correção de erros e insuficiências que foram observadas no período competitivo – 

técnica corporal; 
4. Definição dos objetivos do próximo ciclo de preparação. 

 
 
CV da Formadora: Teresa Simas 
Doutoranda da FMH-UTL em performance artística dança. 
 
Dançou 20 anos em diversas companhias de dança em países como UK, Rússia, Ucrânia, França e 
Portugal no Ballet Gulbenkian. 
 
Campeã nacional de 3ª categoria de ginástica rítmica desportiva aos 12 anos e filha de Profs. de 
Educação Física, considera o desporto e especialmente a ginástica um elemento fundamental na sua 
vida. 
 
Acompanhou enquanto coreografa e treinadora adjunta a Treinadora Helena Dias, com os melhores 
resultados conhecidos na modalidade entre os anos 1997 e 2009 na seleção e em clubes como o CRP 
e o CCR.  
 
Trabalhou 2 anos com a treinadora Ana Maçanita na seleção nacional na modalidade de aeróbica e a 
treinadora Cristina Branco na preparação para o campeonato de Europa de 2013 na modalidade de 
acrobática. 
 
Tem o grau III pela FIG (Brevet FIG) e é formadora do corpo de formadores da FGP. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


