
GINÁSTICA RÍTMICA
A ginástica rítmica é uma ramificação da ginástica que possui 

infinitas possibilidades de movimentos corporais combina-
dos aos elementos de balé e dança teatral, realizados fluente-

mente em harmonia com a música e coordenados com o ma-
nejo dos aparelhos próprios desta modalidade olímpica, que 

são a corda, o arco, a bola, as maças e a fita. Praticada apenas 
por mulheres em nível de competição, pode ser iniciada em 

média aos seis anos e não há idade limite para finalizar a 
prática, na qual se encontram competições individuais ou em 
conjunto. Seus eventos são realizados sempre sobre um tabla-
do e seu tempo de realização varia entre 75 segundos, para as 

provas individuais, e 150 para as provas coletivas.

A ginástica rítmica desenvolve harmonia, graça e beleza em 
movimentos criativos, traduzidos em expressões pessoais 

através da combinação musical, teatral e técnica que trans-
mite, acima de tudo, satisfação estética aos que a assistem. 

Surgida através dos estudos de Rousseau, assim como as 
demais modalidades, transformou-se durante o passar dos 

anos, sempre ligada à dança e à musicalidade.

A ginasta precisa ter graça, leveza, beleza e técnicas precisas 
em seus movimentos para demonstrar harmonia e entrosa-
mento com a música e suas companheiras, num ambiente 

de  expressão corporal contextualizada inclusive pelos senti-
mentos transmitidos através do corpo. Fisicamente, é função 

desta modalidade desenvolver o corpo em sua totalidade, por 
meio dos movimentos naturais aperfeiçoados pelo ritmo e 

pelas capacidades psicomotoras nos âmbitos físico,  artístico
e expressivo. Por essa reunião de característica, é chamada de

desporto-arte.

CONTATO

www.vrprojetos.com.br
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Ginástica Rítmica
para todos



O CLUBE

O Grêmio Geraldo 
Santana é uma organização 

que se orienta pelo regime das
associações civis sem fins lucrativos 

de caráter beneficente, cultural, 
recreativo e esportivo, fundado em 12 de

fevereiro de 1947, pelos Radiotelegrafistas 
do Exército em serviço na Guarnição de Porto 

Alegre, RS, tem sua sede própria estabelecida em
PortoAlegre. 

Nasceu para atender o público militar, em 
especial a categoria dos sargentos, e seus 

familiares, o Grêmio Geraldo Santana 
percebeu cedo sua responsabilidade 

social e passou a investir em  projetos
esportivos.  

Atualmente, o clube atende também o 
público civil e mantém escolinhas esportivas

nas principais modalidades, atendendo crianças  
e adolescentes entre 5 e 18 anos. Judô,

futsal, vôlei, natação e ginástica rítmica são  
algumas das opções oferecidas.

O PROJETO

O projeto Ginástica Rítmica para todos, tem  
como objetivo incentivar a prática esportiva para  
crianças dos 06 aos 10 anos, e assim desenvolver
a modalidade que é pouco praticada no  
município.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oportunizar o desenvolvimento dos fundamentos básicos  
da ginástica rítmica.

Despertar a consciência social dos alunos e comunidade.

Incentivar a participação dos alunos nos eventos realizados.


