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GINÁSTICA III 

GINÁSTICA DE APARELHOS 
 

MINITRAMPOLIM 
 

1. O aluno realiza, com corrida e chamada corretas, alinhamento postural na fase aérea e 

receção equilibrada, os seguintes saltos no Minitrampolim: 

 

- Salto em extensão; 

- Salto engrupado; 

- Carpa de pernas afastadas; 

- Pirueta vertical. 

 

PLINTO 
 

2. O aluno realiza, com corrida e chamada corretas, transposição do aparelho com correção 

postural e receção equilibrada, os seguintes saltos no Pinto: 

 

- Salto de eixo – (Plinto longitudinal); 

- Salto de eixo – (Plinto transversal); 

- Salto entre mãos (Plinto transversal).  

 
GINÁSTICA ACROBÁTICA 

 
3. O aluno desempenha a função de base e demonstra os seguintes elementos técnicos: 

- posição com apoio de um joelho; 

- posição de joelhos; 

- posição se sentado; 

- posição de deitado; 

 

- Em posição de deitado dorsal, com os membros superiores em elevação, segura o 

volante pela parte anterior das suas pernas, que em prancha facial, apoia as mãos 

na parte anterior das pernas do base, mantendo o corpo em extensão; 

 

- O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante 

que executa o pino, com apoio das mãos entre as coxas do base. 

 

BOA SORTE 
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COTAÇÕES 

 

 

ITENS A AVALIAR COTAÇÃO MÁXIMA 

GINÁSTICA DE APARELHOS  

MINITRAMPOLIM 

Salto em extensão 10 

Salto engrupado 10 

Carpa de pernas afastadas 10 

Pirueta vertical 10 

PLINTO 

Salto de eixo (plinto longitudinal) 10 

Salto de eixo (Plinto transversal) 10 

Salto entre mãos (Plinto transversal) 10 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 

Posição com apoio de um joelho 5 

Posição de joelhos  
5 

Posição de sentado 
5 

Posição de deitado 
5 

Posição de deitado dorsal segura o volante pela parte 
anterior das suas pernas 5 

O base sentado com pernas afastadas e estendidas, 
segura pelas ancas o volante que executa o pino 5 

TOTAL DE PONTOS  
200 


