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PREZADOS PRESIDENTES 

 

Dando continuidade as atividades virtuais elaboradas, estamos encaminhando 

Plano de Ação para que possamos seguir incluindo socialmente crianças por meio 

da prática esportiva nos Centros de Excelência CAIXA - Jovem Promessa de 

Ginástica implementados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) no 

território nacional. 

 

Da mesma forma, utilizaremos este momento para capacitar profissionais, 

fomentar o esporte, descobrir novos talentos e massificar a ginástica ainda mais  

por todo Brasil.  

 

Reforçamos que tais medidas foram desenvolvidas diante dos impactos causados 

pela pandemia COVID-19, uma vez que diversos estados estão com seus ginásios 

fechados e as atividades esportivas suspensas.  Assim, visando a continuidade do 

trabalho desenvolvido, a CBG, sugere modelo de treinamento para mobilizar, 

instruir e ajudar a minimizar as dificuldades geradas. 

 

Este treinamento ocorrerá 3 (três) vezes por semana, de forma VIRTUAL, para os 

alunos(as), coordenadores (as) professores(as) e monitores(as) inscritos nos 

Centros de Excelência CAIXA - Jovem Promessa de Ginástica Artística e Rítmica – 

2020, conforme cronograma a seguir: 

  

GINÁSTICA ARTÍSTICA    GINÁSTICA RÍTMICA  

 

SEGUNDA-FEIRA – 14:00h – 15:30h  SEGUNDA-FEIRA – 10:30h – 12:00h 

QUARTA-FEIRA – 14:00h – 15:30h  QUARTA-FEIRA – 10:30h – 12:00h 

SEXTA-FEIRA –  14:00h – 15:30h  SEXTA-FEIRA – 10:30h – 12:00h 

    

Será realizada reunião de alinhamento com a equipe de trabalho CBG, 

coordenadores(as), professores(as) e monitores(as) dos Centros de Excelência 

CAIXA - Jovem Promessa Ginástica no dia 13/05/2020 às 14:00. 

 

OBS.: Caso seja necessária atualização do cronograma acima apresentado, 

informaremos a todos os participantes desta ação com a devida antecedência.  

 

 

CIRCULAR PRESIDENTES 
CP N.º 027/20 - DATA: 12/05/2020 

ASSUNTO: Treinamento Virtual CEC 
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• OS(AS) PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES que estão com seus respectivos 

Estados contemplados com Centros de Excelência CAIXA - Jovem Promessa de 

Ginástica para o ano de 2020, estão convidados(as) para acompanhar esta 

ação. 

 

• TODOS OS(AS) ALUNOS(AS), COORDENADORES(AS), PROFESSORES(AS) E 

MONITORES(AS) que estejam inscritos nos Centros de Excelência CAIXA -

Jovem Promessa de Ginástica no ano de 2020 estão convidados(as) para 

acompanhar esta ação. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

 

1. Alunos(as) – Devem utilizar os uniformes fornecidos pela CBG para os Centros 

de Excelência CAIXA - Jovem Promessa de Ginástica. 

 

2. Coordenadores(as), Professores(as) e Monitores(as) devem utilizar os 

uniformes fornecidos pela CBG para os Centros de Excelência CAIXA - Jovem 

Promessa de Ginástica. 

 

3. As informações referentes aos aplicativos para realização dos treinamentos 

virtuais, serão encaminhados no grupo de trabalho a ser formado no Whatsapp.  

 

4. Para melhor encaminhamento da ação, as informações referentes as atividades 

previstas serão sempre repassadas aos professores e monitores de cada Centro e 

esses repassarão as informações aos seus respectivos alunos.  

 

Por fim, ressaltamos que tais ações visam constante evolução da modalidade, 

para seguirmos desenvolvendo as atuais e futuras gerações da ginástica 

brasileira com excelência. 

 

Ciente da atenção, reiteramos votos de estima e elevada consideração.  

 

 

Saudações Ginásticas! 

 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 


