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Ficha da Ação

Título Congresso Nacional de Ginástica. Ginástica: O Futuro Hoje

Área de Formação A - Área da docência

Modalidade Curso de Formação

Regime de Frequência e-learning

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 6608833    Nome PAULO VASCO ANACLETO BARATA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-10901/00

Componentes do programa Nº de horas 0

B.I. 8209871    Nome FRANCISCO JOSÉ FÉLIX SAAVEDRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-09133/99

Componentes do programa Nº de horas 0

B.I. 9542722    Nome RITA ALEXANDRA PRIOR FALHAS SANTOS    Reg. Acr. CCPFC/RFO-05771/98

Componentes do programa Nº de horas 0

B.I. 6816170    Nome CARLOS MANUEL DOS REIS ARAÚJO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-05930/98

Componentes do programa Nº de horas 0

B.I. 12436271    Nome José Alberto Frade Martins Parraça    Reg. Acr. CCPFC/RFO-35274/15

Componentes do programa Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O 8º Congresso Nacional da Ginástica/6º internacional decorrerá em 2020 num momento muito particular na vida de todos
os participantes. A circunstância das restrições impostas pela pandemia COVID-19 obrigou-nos a nos reinventarmos em
muitos aspetos da nossa atividade pessoal e profissional e a organização deste Congresso é um bom exemplo disso.

Optámos por um formato misto presencial/online que poderá ser convertido em totalmente online caso a situação sanitária
no país assim o exija.

A circunstância da maior parte dos trabalhos do Congresso ser conduzido por videoconferência é, por um lado, limitadora

Duração
Horas presenciais: 50

Nº de horas acreditadas: 50

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 260, 620

DCP 99   Descrição Professores dos grupos 260, 620
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da riqueza da interação mas, por outro, proporciona-nos a participação de muitos preletores de grande valia internacional
que, num formato inteiramente presencial, seria extremamente difícil ou impossível. É também um formato que possibilita
uma participação maciça de todos os interessados, quebradas que estão as barreiras logísticas/financeiras associadas a
uma participação tradicional/presencial.

Na adversidade surgem oportunidades e este é um caso evidente de oportunidades que se abrem não numa adaptação
forçada a um contexto pandémico mas, também, para tempos em que tais condicionalismos não existam. Será uma valia
para Treinadores, Diretores Técnicos de Clube e Técnicos de Exercício Físico.
Assim, este congresso desde sempre inserido no Plano de Atividades e Orçamento 2020 da Formação, adaptou-se e
crescerá em função disso.

Objetivos a atingir
- Reforçar a sistematização de todas as vertentes da prática gímnica pelo desenvolvimento da atividade de investigação,
formação e inovação em Ginástica;
- Promover a melhoria do processo de ensino, do treino e do desenvolvimento da Ginástica;
- Integração das diferentes formas de prática da Ginástica, numa análise global de intervenção com as populações e,
assim, potenciar o desenvolvimento de projetos de Ginástica;
- Sensibilizar para a importância da prática da Ginástica e dos seus benefícios físicos e sociais para a integração de
populações desfavorecidas;
- Reforçar a importância da prática da Ginástica e dos seus benefícios físicos e psicológicos para a capacidade de
superação do praticante, independente da sua idade, género ou nível de prática;
- Apresentar programas, atividades e projetos de Ginástica Adaptada a diferentes tipos de população;

Conteúdos da ação
8 DIAS DE CONGRESSO de 1 a 8 de dezembro, num total de 50h
11 Temas diferentes a explorar :
Tema 1 - Novas tecnologias de apoio ao treino e Formação
Tema 2 - Técnica e Ciência da Ginástica
Tema 3 - Formação e práticas na Escola
Tema 4 - Ética, Combate à Violência e ao Assédio
Tema 5 - Práticas da GPT e atividade Sénior (Envelhecimento Ativo)
Tema 6 - Gestão e Desenvolvimento
Tema 7 - Ajuizamento na Ginástica
Tema 8 - Psicologia e Saúde Mental
Tema 9 - Saúde
Tema 10 - Prática de Ginástica Adaptada a Populações Especiais (Deficiência, Idosos Frágeis e Atividade Física na
Gravidez)
Tema 11 - Segurança na prática

No dia 1 - Tema 1 e 2 - Abertura do Congresso 10h15; trabalhos de tema 1 e 2 das 10h45 às 21h00 (9h00' de trabalhos)
No dia 2 - Tema 3 - Início às 16h00 encerramento às 21h00 (4h35 de trabalhos)
No dia 3 - Tema 4 - Início às 16h00 encerramento às 21h00 (4h35 de trabalhos)
No dia 4 - Tema 5 - Início às 16h00 encerramento às 21h00 (4h35 de trabalhos)
No dia 5 - Tema 6 - Início às 16h00 encerramento às 21h00 (4h35 de trabalhos)
No dia 6 - Tema 7 - Início às 10h00 encerramento às 15h00 (4h15 de trabalhos)
No dia 6 - Tema 8 - Início às 16h00 encerramento às 21h00 (4h35 de trabalhos)
No dia 7 - Tema 9 - Início às 16h00 encerramento às 21h00 (4h35 de trabalhos)
No dia 8 - Tema 10 e 11 - Abertura às 10h00; trabalhos de tema 10 e 11 das 10h00 às 20h15 (9h00' de trabalhos)

Metodologias de realização da ação
A equipa formadora clarificará a forma de funcionamento do curso, acesso às temáticas, dos respetivos conteúdos e
objetivos, bem como do processo de avaliação dos formandos.
As sessões a ministrar serão de cariz palestra teórica online e observação online de workshops teórico e prático/teóricos e
mesas redondas temáticas teóricas, assim distribuídas:
15 Comunicações Masters (10h20)
22 Workshops (Práticos, Teórico/Práticos e Teóricos) (21h30)
11 Mesas Redondas (8h15) - com tempo previsto para discussão.
47 Comunicações Livres (10h30)

Serão aplicadas metodologias que caraterizam os cursos de formação: metodologias expositivas (Sessões de
Comunicações Masters e de Comunicações Livres) e sessões Teórico Práticas nos Workshops sendo os conteúdos da
ação apresentados por especialistas convidados (conferências).
A articulação será feita pela equipa formadora, a quem caberá moderar os debates.

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Relatório reflexivo – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
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Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Todos os Formadores propostos fazem parte da Comissão Científica da Federação de Ginástica e do Congresso. Todos
professores em estabelecimento de Ensino Superior e todos Palestrantes e Coordenadotres de mesas redondas de
Congresso.
O Congresso conta no total com 74 experts convidados provenientes de 17 Países diferentes. Ainda existem mais 47
Comunicações livres aceites até ao momento, com outros tantos comunicadores.
Dos 74 Experts, 38 são Portugueses, 7 Espanhóis, 5 Brasileiros, 4 Americanos, 4 Ingleses, 3 Suíços, 2 Canadianos, 2
Japoneses, e 1 de cada dos seguintes países (Eslovénia, Argentina, Roménia, Colômbia, México, Itália, Qatar, Austria e
Noruega)
Todos estes nomes podem ser confirmados no site do Congresso em https://www.congressodaginastica.com - que está em
atualização.
Há dois formadores que, por limite de espaço, não foram introduzidos no respetivo separador. São eles:
Cidália de Freitas CCPFC/RFO 35872/15 e Álvaro José Carvalho de Sousa CCPFC 29335/11

Bibliografia fundamental

- Gymnastics Foundations – Russel, Keith. Gymnastics Canada, 2008. (Direitos de tradução adquiridos para Língua

- BasicGym, 20 Lições possíveis- Series A – Russel, Keith et all. Gymnastics Canada (Direitos de tradução adquiridos para
Língua Portuguesa, pela Federação de Ginástica de Portugal).

- Dossier de Estágio de 10 semanas do Basic GYM. Keith. Gymnastics Canada, 2008. (Direitos de tradução adquiridos
para Língua Portuguesa, pela Federação de Ginástica de Portugal)

- Manual de Curso de Treinadores de Grau I de Ginástica (Todas as Disciplinas). Federação de Ginástica de Portugal.
Anexos de todas as Disciplinas

- Livro de atas e de Resumos do Congresso

Processo

Data de receção 30-10-2020    Nº processo 110951    Registo de acreditação CCPFC/ACC-109549/20

Data do despacho 05-11-2020    Nº oficio 6130    Data de validade 05-11-2023

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Situação pandémica que obriga a:
Evitar concentração de pessoas em espaços fechados.
Minimizar deslocações e interações entre professores;
Poupar recursos (limpeza de sala e objetos)

Acesso a conteúdos de cada um dos dias com palestras em Síncrono (Dia 1 e 8) e assíncrono (todos os dias), mas com a
possibilidade de revisitar as temáticas nos 30 dias seguintes (Acesso aberto a todos os inscritos nos 8 dias).

Maior acesso à informação/formação.

Distribuição de horas Nº de horas online síncrono 14    Nº de horas online assíncrono 36

Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e
procedimentos do formação a distância
Os 11 membros da Comissão científica (8 dos formadores referidos + 3 outros não referidos), mais uma equipa técnica da
Federação e de uma empresa contratada para gerir os acessos online (em streaming de 1 a 8) e após isso, durante 30
dias, controlarão os acessos dos participantes e dos relatórios de permanência na plataforma de formação.

Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado
Pode ser implementado um regime de registos aos formandos para que eles identifiquem os conteúdos acompanhados.
Além disso, como se trata de um congresso a avaliação far-se-á através de relatórios..

Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
Deverá ser através do envio de um relatório de atividade entregue aos formadores.
Se necessário, poder-se-á criar uma sessão Zoom específica para todos os formandos, para dúvidas e entrega de
avaliação (Relatório Crítico da atividade)

Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
15 Comunicações Masters (10h20)
22 Workshops (Práticos, Teórico/Práticos e Teóricos) (21h30)
11 Mesas Redondas (8h15)
47 Comunicações Livres (8 ainda por preencher) (10h30)
3 Posters (52 livres)

Rácio de formadores/as por formandos/as 1
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