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Eu Sou Treinador de Ginástica – 1ª Temporada 
 

FORMAÇÃO ONLINE 
 

FORMADOR: PEDRO ALMEIDA E JOSÉ AUGUSTO DIAS 
DATAS: 5 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2020 

 
 

CONTEÚDOS 
 

1º sessão (Apresentação do projeto e Aquecimento em ginástica): 
• Apresentação genérica do projeto desta rubrica; 
• Princípios gerais do aquecimento para a ginástica – exemplo prático de um 1º 

ciclo do aquecimento onde temos a ativação muscular e articular caraterística da 
nossa disciplina, seguido de ativação do sistema cardiorrespiratório; 

• Seguindo-se um resumo de imagens e vídeos sobre os diferentes temas a 
abordar durante a 1ª temporada desta rubrica, mobilidade/flexibilidade de pernas 
juntas e afastadas (folha), mobilidade de ombros, pino (apoio invertido), 
espargatas, flexibilidade ativa de pernas, pino olímpicos, a ponte, a prancha facial 
engrupada, de pernas afastadas e juntas, a flexibilidade de retropulsão, o ângulo 
reto, agudo e o Manna; 

• Apresentação dos temas do episódio seguinte Mobilidade e Flexibilidade – 
fecho de pernas juntas e afastadas; 
 

2º sessão (Mobilidade e Flexibilidade – fecho de pernas juntas e afastadas) 
• Conceito geral de mobilidade e flexibilidade, lógica dos diferentes ciclos 

desenvolvidos durante o aquecimento e treino propriamente dito, cuidados a ter, 
algumas sugestões de aquecimento/mobilidade progressivos; 

• Mobilidade e Flexibilidade – Fecho de pernas juntas e afastadas;  
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• Exemplos práticos - Pino olímpico de pernas afastadas e juntas, ângulo agudo 
que necessitam desta mobilidade/flexibilidade; 

• Apresentação dos temas do episódio seguinte (Mobilidade e Flexibilidade - 
ombros); 

 
3º sessão (Mobilidade e Flexibilidade – ombros e a retropulsão) 

• Algumas sugestões de aquecimento/mobilidade 2º e 3º ciclo para os ombros; 
• Mobilidade e flexibilidade – Ombros e a retropulsão; 
• Exemplos práticos - Pino com bom alinhamento e Manna; 

 
4º sessão (Progressões técnicas e força especifica - Pino) 

• Progressões técnicas em ginástica; 
• Progressões técnicas e força especifica - Pino; 
• Apresentação dos temas do episódio seguinte (Mobilidade e Flexibilidade – 

espargatas e ponte); 
 
5º sessão (Mobilidade e Flexibilidade – espargatas e a ponte) 

• Algumas sugestões de aquecimento/mobilidade 2º e 3º ciclo para pernas; 
• Mobilidade e Flexibilidade – espargatas e ponte; 
• Apresentação dos temas do episódio seguinte (Força específica e progressões 

técnicas – Pino olímpico); 
 
6º sessão (Força específica e progressões técnicas – Pino olímpico); 

• Progressões técnicas em ginástica; 
• Força específica e progressões técnicas – Pino olímpico; 
• Apresentação dos temas do episódio seguinte (Força específica e progressões 

técnicas – Pranchas facial); 
 
7º sessão (Força específica e progressões técnicas – Pranchas facial) 

• Treino de força especifica em ginástica; 
• Força específica e progressões técnicas – Pranchas facial; 
• Apresentação dos temas do episódio seguinte (Força específica e progressões 

técnicas – ângulo agudo e Manna); 
 
8 º sessão (Força específica e progressões técnicas – ângulo agudo e Manna) 

• Treino de força especifica em ginástica; 
• Força específica e progressões técnicas – ângulo agudo e Manna; 
• Resumo dos elementos técnicos desenvolvidos os diferentes episódios, pino, pino 

olímpico, prancha, ângulos. 
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