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Workshop 8: Tumbling, Fatores Condicionantes 
para Chegar a Ginasta Elite Júnior 

 

FORMAÇÃO ONLINE 
 

FORMADOR: EDUARDO MENDES 
DATAS: 31 DE MARÇO A 31 DE MAIO 2020 

 
 

CONTEÚDOS 
 

A disciplina de Ginástica de Trampolins, abarca em si um conjunto de especialidades com inúmeras 
especificidades que apesar de estarem inseridas num todo as torna muito diferentes. 
No que concerne ao Tumbling as suas características e fundamentos diferenciam-na em muito das 
restantes. Se por um lado a metodologia de aquisição de elementos técnicos deve ser transversal e ter uma 
linha condutora para com as restantes, quando falamos do alto rendimento e na projeção da carreira do 
ginasta a longo prazo existem especificidades que esta formação pretende ver esclarecida. 
Nesta formação pretendemos esclarecer ao nível do código da Federação de Ginástica de Portugal, as 
seguintes questões: 
- quais as idades possíveis para entrar nesta categoria; 
- quais os requisitos mínimos de ingresso; 
- fazer um paralelismo entre os requisitos nacionais com o panorama internacional da especialidade. 
Iremos identificar quais os fatores primordiais que estes ginastas devem possuir no seu reportório motor, 
para que se aumente a hipótese da entrada dos mesmos nos escalões de maior qualidade. 
Pretendemos por um lado evidenciar os aspetos de base que podem potenciar o aparecimento de 
limitações de evolução a longo prazo, bem como identificar e caracterizar o trabalho a ser realizado na base 
para que as qualidades dos ginastas sejam potenciadas a longo prazo. 
Por fim, criar uma linha condutora de aparecimento dos fatores primordiais, para delinear o percurso do ginasta ao 
longo da sua carreira desportiva, até atingir o patamar de ginasta elite. 
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