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1. INTRODUÇÃO 
 

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP) implementou na Ginástica Artística Masculina na época 2015-

16, por proposta da Comissão Técnica, o programa de avaliação de testes físicos e técnicos baseado nos 

Age Groups da FIG. Este programa da Federação Internacional de Ginástica (FIG) dedicado ao Age Group 

Development cuja publicação integral se encontra página oficial da mesma (http://www.fig-

gymnastics.com/site/page/view?id=772 - todos os exercícios dos testes físicos e técnicos têm um suporte 

vídeo), prevê a realização de uma bateria de testes físicos e técnicos, para que de forma metódica e 

segura, permitam uma melhoria na técnica de base dos ginastas que pretendam entrar nas seleções 

nacionais e ou competir a nível nacional. 

 

Em Portugal a FGP estabeleceu um período de Experimentação/Implementação na época 2015/16, 

Implementação/Desenvolvimento na época 2016/17 com regras mais pedagógicas (procedências e 

número de tentativas dos testes), partindo agora para a sua fase final de 2017/18-2020 de 

Desenvolvimento/Consolidação onde assumirá o programa nas suas regras originais, onde estes testes 

físicos e técnicos, acabaram por se transformar no documento orientador essencial para as seleções 

nacionais. Nos testes físicos a partir desta época, são introduzidos mais 2 exercícios de força específica 

que consideramos essenciais, nomeadamente as subidas à frente e à retaguarda em apoio braquial nas 

paralelas e a força estática nas argolas.  

 

Da experiência tida nestas duas épocas de aplicação do programa, a DTN tem a firme convicção que este 

sistema de avaliação ajudou a orientar o treino dos ginastas mais jovens e promoveu um progresso 

assinalável. Desta aplicação também temos consciência que as exigências técnicas previstas não são o 

garante da formação necessária para se chegar a Campeão do Mundo, no entanto, dão garantias mínimas 

à FGP que os ginastas que integram a seleção nacional cumprem os requisitos de formação mínimos 

exigíveis, para que na fase sénior possam ser minimamente competitivos e com capacidade de adaptação 

às diferentes orientações que o código FIG vai tendo, ciclo olímpico após ciclo olímpico. 
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Julgamos igualmente que a continuidade e valorização deste sistema de testes continua a ser a resposta 

mais simples e eficaz que a FGP pode dar para preparar os nossos ginastas para as exigências das 

competições internacionais. 

 

Não sendo redutor ao nível da sua aplicação apenas para quem pretende ser ginasta de seleção e vir a 

participar em competições internacionais de grande nível, o presente documento pode e deve ser tido em 

consideração para treinadores cujo objetivo não passe pelo alto rendimento, podendo também ser 

utilizado para os restantes ginastas, aproveitando a metodologia desenvolvida nos exercícios teste 

apresentados para testes internos nos clubes e a nível distrital, sendo os momentos nacionais 

especificamente dedicados aos que tenham perfil e capacidade de vir a integrar a seleção nacional. 

 

 

 

2. OBJETIVOS  
 

• Orientar o treino a efetuar pelos treinadores e ginastas; 

• Garantir aprendizagens seguras e eficazes dos mais diversos elementos técnicos da ginástica 

artística; 

• Preparar os ginastas para as exigências técnicas; 

• Identificação de ginastas (deteção de talentos) que tenham potencial para integração nas 

seleções nacionais. 

 

3. METODOLOGIA  
 

O programa está dividido em testes físicos para desenvolvimento da flexibilidade e força e testes 

técnicos, em cada um dos aparelhos. 
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Testes físicos: 

São considerados 8 situações de exercícios para a flexibilidade e 13 para a força. 

Cada exercício é classificado de 1 a 10 pontos consoante o parâmetro de avaliação de cada um deles (ver 

testes), desde número de repetições, tempo de execução, distâncias, etc. 

 

Testes técnicos: 

Para estes testes são considerados cerca de 10 situações de exercício dentro de estruturas específicas 

(entre 2 e 4) em cada aparelho.  

A avaliação nestes testes é feita pelo produto do coeficiente de qualidade e o nível de dificuldade 

atribuído.  

O coeficiente de qualidade pode variar entre 0 e 4 pontos, apresentado no quadro abaixo. 

 

0 Não executa. Elemento tentado não é reconhecido 
1 Elemento executado com muita dificuldade. Apresenta muitos erros de técnica 
2 Elemento executado na sua generalidade. Fraca técnica e execução. 

2,5 
 3 Elemento demonstrado com boa técnica e execução. Feito de forma controlado. 

3,5 
 4 Elemento demonstrado na perfeição. Muito boa técnica e execução. 

 

 

O ginasta escolhe qual a situação de exercício que mais se adequa à sua capacidade técnica, sendo 

avaliado de acordo com os parâmetros em cima referidos. Caso o coeficiente de qualidade seja igual ou 

superior a 3 significa que os exercícios estão assimilados e pode passar à situação de exercício seguinte. 

 

As regras de aplicação dos testes passarão na presente época a cumprir as orientações descritas no 

Programa Age Group da FIG, acabando com o sistema de precedências, que só será aplicado para os 

testes efetuados após a janela definida em termos etários. 
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Dada a natureza progressiva que este programa tem, existem alguns níveis que não devem ser realizados 

pelos ginastas mais jovens. O quadro abaixo representa a negro os níveis de dificuldade que não devem 

ser efetuados e a cinza os níveis que podem efetuar apenas se for garantida a boa execução dos níveis 

anteriores.  

 

Nível de dificuldade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Idade 
8-10 anos                 
11-12 anos             
13-15 anos         
16-17-18 anos...     

 

 

4. APLICAÇÃO 
 

Considerando os resultados dos testes para a entrada nas seleções nacionais propõe-se que os 

mesmos sejam aplicados duas vezes por ano, no máximo, em sessões conjuntas de ginastas que 

pretendem ingressar na SN. 

 

A aplicação dos testes deve ser feita num primeiro momento em Dezembro e depois em Julho, 

procurando momentos da época em que o calendário competitivo não prejudica as 

performances que podem ser obtidas. 

 

Em termos físicos e no que respeita aos testes de força, após os ginastas alcançarem o valor 

máximo dos testes, não necessitam de comprovar novamente a sua aquisição. Na flexibilidade, 

uma vez que na idade de crescimento, caso não haja uma atenção especial a este parâmetro, os 

ginastas vão perdendo os níveis adquiridos, muito derivado do processo de crescimento ósseo e 
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devido ao aumento do volume muscular, até aos 18 anos, os resultados destes testes terão que 

ser repetidos pelo menos uma vez por ano. 

 

Nos teste técnicos, até aos 13 anos os ginastas poderão utilizar duas oportunidades para realizar 

o exercício pretendido. A partir dos 14 anos, a apresentação dos testes será idêntica a uma 

competição. 

 

 

 

 

5. TESTES 
 

Os testes físicos (atualizados em outubro de 2017) e técnicos podem ser encontrados na página 

oficial da FGP em http://www.fgp-ginastica.pt/disciplinas?id=2.   
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6. RESULTADOS DE ACESSO À SELEÇÃO NACIONAL 

Os quadros abaixo representam os valores mínimos que os ginastas devem obter numa perspetiva de acesso 
às Seleções Nacionais. 

 

Época 2015/16 - 
Experimentação/Implementação 

Idades Assimilação Mínimo 
9 anos 10% 82 pts 

10 anos 15% 123 pts 
11 anos 20% 164 pts 
12 anos 25% 205 pts 
13 anos 35% 287 pts 
14 anos 40% 328 pts 
15 anos 50% 410 pts 
16 anos 55% 451 pts 
17 anos  60% 492 pts 

   Época 2016/17 - 
Implementação/Desenvolvimento 

Idades Assimilação Mínimo 
9 anos 15% 123 pts 

10 anos 20% 164 pts 
11 anos 25% 205 pts 
12 anos 30% 246 pts 
13 anos 40% 328 pts 
14 anos 45% 372,5 pts 
15 anos 55% 451 pts 
16 anos 60% 492 pts 
17 anos  70% 574 pts 

   2017/18 - 2020 - Desenvolvimento/Consolidação 
Idades Assimilação Mínimo 
9 anos 15% 123 pts 

10 anos 20% 164 pts 
11 anos 30% 246 pts 
12 anos 45% 372,5 pts 
13 anos 50% 410 pts 
14 anos 55% 451 pts 
15 anos 65% 533 pts 
16 anos 70% 574 pts 
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17-19 anos  80% 656 pts 
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