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Resumo 
 

Este estágio faz parte da Licenciatura em Desporto, sendo um estágio curricular, 

a última fase para a conclusão da licenciatura 

O meu estágio realizou-se no IPGym, na cidade da Guarda, iniciou-se no dia 9 

de Outubro de 2013 e terminou no dia 31 de Julho de 2014, do ano letivo 2013/2014. 

Teve como principal objetivo a prática dos conhecimentos já adquiridos nas Unidades 

Curriculares (Desportos de Academia e Condição Física), bem como a aprendizagem 

inerente ao processo de estágio, com a orientação da docente orientadora e da 

orientadora no local de estágio. 

As áreas de intervenção estabelecidas previamente, passaram pela prescrição de 

exercício físico na sala de exercício, assim como a lecionação de aulas de grupo e todo 

o apoio necessário no ginásio. 

 

 

 

Palavras-chave: Prescrição de exercício físico, aulas de grupo, sala de 

musculação, desportos de academia 
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Introdução 
 

O estágio faz parte das U.C.´s da Licenciatura em Deporto, e é a primeira 

oportunidade de pôr em prática o que foi estudado durante os anos transatos. No meu 

caso, o estágio teve lugar no IPGym, que está inserido no Laboratório de Desporto e 

Promoção de Atividade Física (LDPAF), na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda.  

Neste documento, serão abordados pontos, tais como a instituição de estágio, 

IPGym como também o meio envolvente em que se insere, a cidade da Guarda. De 

seguida são apresentados dados relativos ao meu estágio, nomeadamente os objetivos de 

estágio gerais e específicos a cada local onde intervim (sala de exercício, aulas de 

grupo). É apresentada uma revisão bibliográfica, sendo esta a base da prática que 

realizei durante o estágio.  

As atividades desenvolvidas e as que me foram propostas também são 

referenciadas neste documento, assim como uma reflexão final, na qual apresento as 

minhas dificuldades e as competências que adquiri durante o período de estágio.  

O meu estágio passou por lecionação de aulas de grupo, acompanhamento e 

monitorização na sala de musculação, manutenção e participação em atividades 

pontuais como está presente no plano de estágio (modelo GESP.004 em anexo 1). 

A escolha deste estágio tem por base duas razões fundamentais. A primeira 

razão, diz respeito ao facto dos Desportos de Academia, serem a seção de desporto que 

tem mais interesse para mim. A segunda razão, assenta no facto desta área, ser cada vez 

mais procurada, ou seja, a preocupação com a imagem evoluiu muito na nossa 

sociedade, deste modo cada vez mais pessoas procuram ginásios para praticar atividade 

física. 

O presente documento está dividido em quatro partes, são estas: parte I  

Caracterização da Instituição; parte II  Objetivos do Estágio; parte III  Revisão 

Bibliográfica e parte IV  Atividades Desenvolvidas. Espero com este relatório elucidar 

quem o lê, de todo o trabalho que realizei durante o meu estágio. 
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Parte I - Caracterização da Instituição 
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1.Caracterização do Meio envolvente 
 

A cidade da Guarda tem 42 541 habitantes, sendo capital de distrito com uma 

população total de 173 831 habitantes, constituída por três freguesias urbanas com 26 

565 habitantes (INE, 2011). No que diz respeito a instalações desportivas, mais 

concretamente na área do fitness, existem 7 ginásios disponíveis para a população, 

sendo um destes um ginásio destinado apenas ao sexo feminino.  

Segundo Fernandes (2012), a prática de atividade física regular nesta cidade é 

ainda baixa, quando comparada com outras cidades. Refere ainda que os principais 

fatores que levam o individuo a iniciar a prática da atividade física, são: benefícios 

físicos (controlo de peso) e benefícios psicológicos (autoestima). Por fim os motivos 

para a escolha do local da prática, na Guarda são: a acessibilidade e os preços 

acessíveis. 

1.1 Caracterização da Instituição 
 

O Ipgym é um ginásio inserido na Escola Superior de Educação Comunicação e 

Desporto (Figura 1), que pertence ao Instituto Politécnico da Guarda. Este ginásio é um 

projeto do Laboratório de Desporto e Promoção da Atividade Física (LDAPF). A 

responsabilidade pelo ginásio recai na presidência da ESECD. A diretora técnica do 

Ipgym é a Mestre Natalina Casanova. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1-Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 
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O Ipgym é um ginásio que tem como objetivos:  

 Promover a prática de exercício físico na população do IPG e na cidade; 

 Proporcionar a populações especiais, como é o caso dos idosos 

(programa Guarda+65) a prática de exercício físico de forma correta, 

devidamente seguida; 

 Proporcionar aos alunos de Desporto uma prática regular de exercício 

físico; 

 Contribuir para a divulgação do curso de Desporto junto da comunidade; 

Este ginásio oferece é composto por, sala de exercício e aulas de grupo. Nas 

aulas de grupo podem frequentar: Pump, Combat, Aeróbica, Step, Localizada, Zumba, e 

Treino em Circuito (tabela 1). De seguida é apresentado o horário inicial de aulas de 

grupo, que foi modificado devido a acontecimentos pontuais   

 

Na sala de exercício os utentes têm direito à prescrição do exercício físico 

mediante os objetivos pretendidos. Encontram sempre responsáveis na sala, prontos 

para o acompanhamento e ajuda nos exercícios aos utentes, corrigindo posturas e 

técnica.  

 

 

 

 

Tabela 1- Horário de aulas de grupo IPGym 
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1.2 Recursos do Ipgym 
 

O Ipgym, tem como recursos físicos a sala de exercício (figura 2), e a sala de 

aulas de grupo (figura 2). Na sala de exercício temos os seguintes recursos materiais: 

 Material de cardio como; passadeira, bicicleta, elíptica e remo.  

 Máquinas para trabalho de manutenção/força como: Leg press, Leg 

Curl, Leg Extension, máquina de gémeos, máquina de glúteos, máquina 

de adutor/ abdutor, máquina de cabos, supino, barra guiada, Peck Deck, 

Supino Vertical, Bancos, Halteres, máquina de abdominal inferior e 

superior. 

Na sala de aulas de grupo, temos como recursos materiais para as aulas 

lecionadas: 

 Steps; 

 Set de Pump; 

 Elásticos; 

 Bolas medicinais; 

 Bosu;. 

 

No que diz respeito aos recursos humanos, este ano o Ipgym contou com 4 

estagiários de Licenciatura, e 3 estagiários de Mestrado. Como já referi a Direção 

técnica do ginásio está ao encargo da Profª. Natalina Casanova, sendo que no que diz 

respeito às aulas de grupo quem controla processo é a Profª Bernardete. 
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                  Figura 2- Recursos Físicos IPGym 

 

1.2 Missão e População Alvo do Ipgym 
 

O Ipgym é um ginásio no contexto escolar, ou seja, embora seja utilizado por 

utentes externos, este ginásio tem a vertente de servir para aulas no contexto dos 

desportos de academia, lecionação de aulas teórico- práticas como se verifica na 

unidade curricular de Condição Física. Serve ainda como preparação física dos alunos 

de desporto para determinadas unidades curriculares, por exemplo ginástica.   

O Ipgym tem uma população de aproximadamente 180 inscritos. Destes 180 

fazem parte utentes externos e internos (público do IPG), sendo que a maioria é público 

interno A população alvo situa-se entre os 16 e os 40 anos de idade.É oferecido aos 

inscritos, aulas de grupo em diversas modalidades, e a sala de exercício. Como referido 

as aulas de grupo são: Zumba, Aeróbica, Step, Localizada, Circuito, Stretching, Pump, 

Combat.  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II - Plano Estágio 
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2.Objetivos Gerais do Estágio 
 

Os objetivos gerais são metas que pretendo atingir, e que também me foram 

sugeridas no início deste estágio. O caminho para atingir essas metas é traçado pelo 

estudante, assim, ao longo deste estágio tentei encaminhar sempre o trabalho para os 

meus objetivos. Os objetivos são muito importantes, pois são estes que no final do 

estágio determinam se o estágio foi cumprido, ou não. 

 Os objetivos que vou enumerar, são apresentados para as áreas que tive 

intervenção no Ipgym:  

 Ser interventivo e autónomo; 

 Ser proactivo; 

 Liderar com sucesso um Grupo/Turma; 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos durante os três anos de curso na prática; 

 Ter em atenção o treino desenvolvido e tentar avaliar as adaptações (quer nas 

aulas de grupo quer na sala de musculação), quer na condição física; 

 

 

2.1 Objetivos específicos das Aulas de Grupo (Pump e Combat) 
 

Os objetivos específicos dentro da lecionação das aulas de grupo são: 

 Liderar uma aula de grupo do início ao fim; 

 Preparar as aulas de grupo, respeitando os processos das mesmas; 

 Superar as dificuldades de aula para aula; 

 Incentivar para a frequência assídua das aulas de grupo; 
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2.2 Objetivos específicos - Sala de Exercício (acompanhamento) 
 

Os objetivos do meu estágio, no que diz respeito à sala de exercício, são: 

 Avaliar e interpretar as avaliações dos utentes; 

 Monitorizar na sala de exercício; 

 Apoiar os utentes (treino); 

 Observar e corrigir de posturas nos exercícios realizados; 

 Interagir com os utentes na sala de exercício; 

 Aplicar os diferentes princípios associados ao objetivo do utente; 

 Prescrever planos de treino; 

 

Os objetivos referentes à sala de exercício, tem como público-alvo todos os utentes do 

Ipgym, bem como a participação no Programa Guarda +65.  

 

 

2.3 Organização de Atividades 
 

Tive ainda como objetivo participar ativamente nas atividades realizadas pelo 

LDPAF, IPGym, e possíveis atividades desenvolvidas, em que fosse solicitada a minha 

presença/auxilio. 
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2.4 Horário de estágio 
 

Neste ponto está presente o meu horário estágio para acompanhamento na sala 

de exercício, e para as aulas de grupo (tabela 2 e 3). Este horário foi igual durante os 

dois semestres de estágio. Foi sujeito a algumas alterações pontuais, como por exemplo, 

a aula de segunda-feira alterou para às 18 15H. 

 

Tabela 2 Horário Sala de Exercício 

 

Tabela 3 Horário de Aulas de Grupo 
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3. Revisão Bibliográfica 
 

Para melhor responder às tarefas que me foram atribuídas, e para que fosse 

capaz resolver com competência todas as questões levantas, foi necessário pesquisar. 

Para isto baseei a minha revisão em artigos, partes de livros que retratem os temas nos 

quais pretendo ficar elucidado, sendo estes as áreas em que participei: 

 Aulas de Grupo; 

 Prescrição do Exercício Físico (Treino de Resistência Muscular/Treino 

Aeróbio); 

 Exercício Físico para idosos; 

 

3.1 Aulas de Grupo 
 

Neste ponto serão abordados fatores inerentes às aulas de grupo como: a música, 

ou seja, que papel esta desempenha nas aulas de grupo; a forma como é composta a aula 

de grupo; estilos de ensino adotados nas aulas de grupo. 

No que diz respeito à música das aulas de grupo, segundo Karageorghis (2002) e 

Tenenbaum (2004) as atividades de grupo quase sempre nos exercícios realizados 

durante a mesma, são acompanhados com música, o que cria uma forte motivação nos 

alunos. A escolha musical, é assim um fator importante para o contexto da aula, não só 

pela motivação, mas também, pelo facto de em alguns casos ser a chave da aula, ou seja, 

controla o ritmo/intensidade desta, determina o número de repetições. Como refere 

Kennedy (2000), permite interpretar a música com os exercícios, marcar o ritmo de 

execução dos exercícios e ainda ter um maior controlo sobre o número de repetições 

realizadas ou o tempo no exercício. 

 Para além da música, para a preparação de uma aula de grupo temos de estar 

atentos à sua composição. Para Kennedy (2000) as aulas de grupo são constituídas pelas 

seguintes fases: aquecimento, fase fundamental (cardiorrespiratória, de força e/ou 

resistência muscular ou de flexibilidade), retorno à calma e/ou alongamento (ou 

alongamento/relaxamento).  
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 Sabemos que também a forma como é lecionada a aula de grupo, depende da 

aula que está a ser praticada, assim podemos adotar diferentes posições nas diversas 

aulas de grupo. Passando por exercícios em pé, deitados, em posição lateral, sentados. 

Por exemplo numa aula de Pump adotamos várias posições para trabalhar os diferentes 

grupos musculares. Podemos então trabalhar em pé no caso de estarmos a trabalhar 

quadricípite, podemos trabalhar deitados no step no caso de estarmos a trabalhar peito, 

por exemplo.  

 Por último, refletindo sobre os estilos de ensino utilizados nas aulas de grupo, 

segundo Francis (2000) os estilos de ensino mais utilizados nas aulas de grupo são: 

ensino por comando; ensino inclusivo; ensino por tarefa. No estilo de ensino por 

comando é o instrutor que determina a duração o ritmo, a intensidade, os clientes 

seguem atrás das instruções do instrutor (Francis, 2000). No ensino inclusivo o instrutor 

permite que na aula estejam presentes diferentes níveis, dando a conhecer aos alunos os 

níveis para que estes se sintam e estejam incluídos no processo que é a aula (Francis, 

2000). No ensino por tarefa permite a individualização do ensino, dando feedbacks mais 

individualizados (Francis, 2000). 

No que diz respeito às aulas de grupo senti ainda necessidade de pesquisar a 

forma de melhor medir a intensidade da aula, tendo realizado também um pequeno 

estudo, no contexto de uma U.C. (Investigação em Ciências do Desporto).Com o este 

estudo que realizei, confirmei que na aula de Combat a frequência cardíaca é superior à 

de Pump. Os dados revelaram que as pessoas não avaliam corretamente o seu esforço, e 

como instrutor posso exigir um pouco mais nas aulas. Por último, ao comparar os meus 

dados com os dos clientes, verifica-se que a minha frequência cardíaca em Pump está 

sempre acima da média, enquanto que em Combat encontrava-se sempre abaixo da 

média. 

 

3.1.1 Treino de resistência muscular local em grupo 
 

 Segundo Dantas (1998), citado por Aragão et al. (2002), resistência muscular 

uma 
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quantidade numerosa de contrações sem que haja diminuição na amplitude do 

movimento, na frequência, na velocidade e na força de execução, resistindo ao 

surgimento da fadiga muscular localizada  Pump é um exemplo de resistência muscular 

local em grupo  

Para a Les Mills, Body Pump é um programa de treino com exercícios resistidos, 

estes são realizados com barra, halteres e discos utilizando os padrões do treino com 

pesos livres. Esta aula é programada para um contexto de grupo, com a mentalidade de 

treino em grupo, em que cada um tem de dar o seu máximo. O principal foco desta aula 

é a resistência muscular recorrendo a um volume elevado de repetições em cada 

exercício, a escolha musical é indicada para o referido anteriormente, tentando utilizar 

músicas que entusiasmam. A aula tem duração de 50 minutos. 

 

3.1.2 Treino de resistência aeróbia em Grupo 
 

Resistência aeróbia refere-se ao uso de oxigênio no processo de geração de 

energia dos músculos, para resistir à fadiga durante um espaço de tempo. 

Body Combat é uma aula de cárdio, com semelhanças a métodos de ginástica 

aeróbica. A grande característica que destaca esta aula é o fato de serem usadas artes 

marciais como: Karatê, Boxe, Capoeira, MuayThai, KickBoxing. Num espaço de 45 

eletrizante

programa para proporcionar aos seus praticantes potência, resistência e velocidade, 

treinando ainda um pouco de técnicas marciais sem qualquer tipo de contacto. Existe 

também um grande foco abdominal, tendo sempre em atenção o nível dos praticantes 

que estão a nossa frente (Les Mills, Body Systems S/D). 
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3.2 Prescrição do exercício 
 

Para prescrevermos exercício devemos ter em atenção as variáveis do treino. 

Deste modo, sabemos que a prescrição do exercício deve ser individualizada, contudo 

podemos encontrar estruturas base para a prescrição dos diferentes programas de 

exercício. Segundo ACSM (2011) as 4 dimensões que constituem a base para a 

prescrição do exercício são: a frequência, a intensidade, a duração e o tipo de 

atividade/exercício. 

 

3.2.1 Frequência  
 

  É mais comum a frequência referir se às sessões de treino realizadas, por 

exemplo, numa semana, num mês, num dia. Segundo ACSM (2011) as pessoas 

completamente sedentárias, com o início da prática, conseguem melhorar a sua aptidão 

cardiorrespiratória e a condição física, praticando exercício 2 vezes por semana. Ainda 

assim a quantidade de sessões de treino indicada é de 3 a 5 vezes por semana.  

 

3.2.2 Intensidade 
 

 Intensidade é a variável quantitativa do treino, esta determina a exigência do 

treino que vai ser realizado e de cada exercício presente no plano de treino. A 

intensidade tem como fatores a ter em conta: a idade do individuo; a condição física e os 

seus objetivos. É esta variável em conjunto com a duração do treino que determina o 

dispêndio energético. Assim se o objetivo for a perda de peso, o dispêndio energético 

terá de ser maior. O ACSM (2011), estabelece diferentes metas de intensidade, para 

diferentes tipos de exercício, por exemplo, estabelece no treino cardiorrespiratório, 

exercício moderado/vigoroso para a maioria dos adultos, e baixa a média intensidade 

para pessoas sedentárias, ou com problemas. Temos que ter em atenção que as 

guidelines referidas dizem respeito a uma fase inicial. 
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3.2.3 Duração 
 

  Duração é a indicação quantitativa do treino, ou seja indica a quantidade de 

tempo que levamos a fazer um treino prescrito (Castelo, 2000). A duração indica o todo 

do exercício realizada. Assim refere se ao total de carga realizada pelos indivíduos 

numa sessão de treino. Segundo ACSM (2010) cada individuo deve tentar realizar pelo 

menos 30 minutos de atividade física moderada, em cada dia da semana. 

 

3.2.4 Tipo de Exercício  
 

Esta variável considera os diferentes tipos de exercícios que são mais indicados 

para atingir determinado objetivo. Segundo Heyward (2013) no caso de o objetivo ser a 

perda de peso, o tipo de exercício aconselhado é a combinação de treino aeróbio com 

treino de força. 

3.3 Exercício Físico para Idosos 
 

Em primeiro lugar há a necessidade de definir 

velhice/envelhecimento são questões que não têm uma resolução afirmada. Sabemos 

sim que a capacidade de vivermos mais anos está dependente: das nossas atitudes 

durante a vida (exercício, alimentação, etc..), do desenvolvimento da medicina nesse 

sentido e da melhor qualidade de vida. Atualmente a ACSM (2011) declara que aos 50 

anos é considerada uma pessoa pré idosa, com 60 anos é considerada uma pessoa idosa, 

e aos 75 anos é considerada uma pessoa velha. É ainda referida a entrada na fase da 

reforma como a grande causa do envelhecimento. Os idosos tornam-se menos ativos o 

que os leva a estar mais sujeitos a situações de risco. 

Sabemos que com o avançar da idade, existem alterações no nosso corpo e 

organismo. Assim está estudado, que as defesas começam a ficar mais débeis, existem 

perdas. Um grande problema muito em voga hoje é dia é o problema de sarcopenia. 

Segundo Gilloteaux (2009) sarcopenia é a diminuição de forma progressiva da massa 

muscular, Isto provoca atrofia muscular e consequentemente uma redução da força 
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muscular. Existem vários fatores que determinam a sarcopenia, como por exemplo, 

fatores genéticos. Segundo Gilloteaux & Rochelle (2009), com base em estudos 

realizados genes específicos demonstram que contribuem para alterações no fenótipo 

muscular. 

Assim, vemos que atividade física é muito importante para esta população. 

Genon (2009) a

Sabemos que o sedentarismo e imobilização são as principais causas do 

envelhecimento. As recomendações de exercício para esta população segundo Gobelet 

(2009) são: 

 Exercícios em resistência progressiva, solicitando grandes grupos 

musculares 

 Exercícios com pouca carga em pé para melhorarem a coordenação e 

equilíbrio 

 Treino de equilíbrio e proprioceção, compostos por exercícios que se 

tornem gradualmente mais árduos 

 Sessões de 20 minutos 3 vezes por semana, para a obtenção de resposta 

de via aeróbia 

 

3.4 Treino de Resistência Muscular/Treino Aeróbio 
 

Segundo Bompa (1999) resistência é: 

fadiga numa atividade motora prolongada, sendo a fadiga uma diminuição transitória e 

 

A melhor forma de trabalhar a resistência muscular é trabalhar sempre acima das 

doze repetições e entre as duas e as três séries (Berger, 1972; Lombardi, 2009). No que 

diz respeito as repetições, alguns autores apontam o número de quinze repetições, outros 

referem entre as doze e as vinte repetições (ACSM 2011). O tempo de descanso para o 

treino da resistência muscular, segundo ACSM (2011) não deve ser abaixo dos 30 

segundos de descanso, nem acima de 60 segundos de descanso. 
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Um treino muito utilizado no treino de resistência, e que esta muito em voga é o 

treino em circuito. Segundo Kraemer (2007) o objetivo do treino em circuito é trabalhar 

a Força (força resistente) e mesmo a resistência aeróbia. O treino é feito em estações 

(circuito) com tempo de descanso muito reduzido, é ideal na perda de massa gorda 

(Kraemer 2007). Pode ser encontrada muita informação sobre treino em circuito, nem 

sempre fiável. Deste modo explorei mais só este autor, para tentar ter informação 

correta. 
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Parte IV - Atividades Desenvolvidas 
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4. Atividades Desenvolvidas no Estágio 
 

A parte 4, diz respeito às áreas de intervenção durante o processo de estágio. Um 

processo de estágio passa pela observação, lecionação de partes de aulas com 

supervisão do orientador no local e por fim lecionação total de aulas. As minhas áreas 

de intervenção foram:  

 Sala de musculação; 

 Aulas de grupo; 

 Guarda+65; 

Na sala de musculação passei pelo acompanhamento de utentes, e pela 

prescrição de exercício para os mesmos. Lecionei duas modalidades, Pump e Combat no 

que toca a aulas de grupo. Por último a minha participação no programa Guarda+65, 

passou pelo acompanhamento dos utentes, e ajuda na prescrição adequada para estes. A 

carga horária de cada uma destas funções, encontra-se na tabela 3. Sendo que realizei no 

total 568 horas de estágio. 

Desempenhei ainda a função de manutenção e gestão na sala de exercício, 

realizando as mudanças no material quando era necessário, ou seja, quando um cabo de 

uma máquina se partia, por exemplo. 

Como atividades pontuais tive ainda: participação no jantar de natal do IPG, 

Participação em atividades do 10 de Junho, Halloween, Magusto em caminhada, ações 

de formação. 

Tabela 4- Distribuição de horas pelas atividades desenvolvidas 

Atividades desenvolvidas Horas 
Sala de Exercício (acompanhamento e 
prescrição) 

418 horas 

Guarda+65 68 horas 
Lecionação de Aulas de Grupo 64 horas 
Atividades Pontuais 18 horas 
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4.1 Aulas de Grupo 
 

No início do meu estágio, ficou estipulado que ficaria responsável por lecionar a 

aula de Pump (figura 3), que seria às segundas e quartas. No entanto apresentei a 

hipótese de ser adicionada mais uma aula de grupo, o Combat (figura 3). Esta foi 

aprovada, passando assim a estar ao meu encargo à quarta-feira. 

 Na tabela 4, está presente o número de aulas que lecionei em cada modalidade, 

bem como a média de pessoas que frequentam as minhas aulas. No entanto deve 

salvaguardar-se que, tanto estavam presentes na aula mais pessoas do que a média, 

como estavam presentes menos pessoas do que na média. A fase em que a frequência 

das aulas baixou, coincidiu com a época de inverno e o final do 1º semestre. A altura em 

que se verificou uma frequência mais elevada foi, a partir de Março deste ano. A 

população era na maioria do sexo feminino, com idades compreendidas entre os: 18 

anos  e os 50 anos. 

Tabela 5- Distribuição e média de presença nas Aulas de Grupo 

Aulas de Grupo Número de Aulas Média de Alunos 

Pump 31 Aulas 12 

Combat 33 Aulas 12 

 

Para a elaboração das aulas necessitei de pesquisar e de me informar da forma 

correta de o fazer. Para além desta pesquisa tive também em atenção alguma prática já 

exercida, pois já tinha realizado como aluno diversas aulas de Pump e Combat. 

Na estruturação da aula de Pump, tive por base a informação que pesquisei e que 

apresento na revisão bibliográfica. Sabemos que é uma aula baseada na resistência 

muscular, daí o número de repetições de cada exercício ser elevado. Segmentava a 

minha aula em: 

 Aquecimento (passava por realizar todos os exercícios que iriam ser 

executados na aula) 

 Fase Fundamental (dos grandes grupos musculares para os pequenos, ou 

seja, Quadricípite, Peito, Costas, Bicípite, Tricípete, Abdominal) 
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 Relaxamento (alongamentos gerais, seguindo a linha do corpo, se 

começa-se a alongar as pernas ia subindo, se começa-se a alongar o 

tronco ia descendo) 

A aula de Pump era de 50 minutos, assim ia alternando a composição da aula. 

Um dia realizava no final, abdominais, noutro dia realizava ombros, noutro dia 

isquiotibiais e glúteos. A intensidade desta aula aumenta diretamente com a carga com 

que é realizado o exercício, ainda assim alterava a intensidade recorrendo à música. 

Para aumentar a intensidade, recorria a músicas com maior duração que 

consequentemente aumentavam o número de repetições. Na altura em que o objetivo 

fosse a diminuição da intensidade, reduzia o tempo da música, alterando deste modo o 

número de repetições. No que diz respeito à escolha musical, quer em Pump quer em 

Combat, tentei sempre utilizar músicas que a maioria dos alunos gostasse, pois como 

referido na revisão bibliográfica a música é um fator fundamental numa aula de grupo. 

Para a elaboração da aula de Combat tive como base a revisão bibliográfica 

realizada. Esta aula de grupo é caracterizada por um esforço aeróbio, tendo por base 

gestos específicos. A estrutura base de aula que segui foi: 

 Aquecimento (uma faixa dividida em parte superior e inferior, realizando 

com calma os gestos que vão ser realizados na aula) 

 Fase Fundamental (intercalando parte superior e parte inferior) 

 Relaxamento (alongamentos gerais, seguindo a mesma ideia elaborada 

para o Pump) 

A aula de Combat tinha a duração de 50 minutos, o que facilitava a escolha 

musical, proporcionando uma maior diversidade de exercícios realizados. Nesta aula, 

quando queria alterar a intensidade, tinha em atenção a música, utilizando duas formas: 

 Música mais prolongada (com isto tinha o objetivo de privilegiar a 

resistência) 

 Música mais rápida (aumento dos batimentos por minutos com o objetivo 

de trabalhar resistência combinada com a potência) 
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Como ponto final de explicação da elaboração das aulas que lecionei, quero 

referir, o fato de na aula de Combat nem sempre seguir a estrutura base. Os alunos que 

iam a esta aula não tinham à vontade na realização dos pontapés. Assim alterei a 

estrutura da aula, privilegiando a parte superior e introduzindo de forma mais simples a 

técnica dos pontapés. 

A minha maior dificuldade, que a minha orientadora apontou, foi a falta de 

motivação. Quando eu chegava à sala e me deparava com pouca gente presente para 

fazer a aula, ficava desmotivado, e não conseguia esconder isso. Com o tempo também 

-

para que estás se sentissem incentivadas e não deixassem de frequentar a aula em causa. 

No anexo 2 está presente um exemplo de uma aula de Pump e outra de Combat. 

 

                   Figura 3- Fotografias das aulas de grupo 

 

4.2 Sala de Exercício 
 

Referente à sala de exercício, a minha participação foi focou-se na prescrição de 

exercício físico e no acompanhamento dos utentes. Um dos objetivos presentes no plano 

de estágio era a participação em avaliações físicas. Contudo, como esta parte não foi 

calendarizada de forma correta, praticamente não realizei avaliações, exceto alguns 

casos em que realizei: testes de aptidão aeróbia; testes de resistência muscular e testes 

de cálculo indireto de 1RM. 
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Na sala de exercício adotei uma postura proativa, estando sempre em movimento 

pela sala para ajudar quem fosse necessário, respondendo a questões dos colegas sobre 

exercícios e planeamento de treino. No possível desconhecimento ou dúvida do tema 

em questão, procurei junto dos meus colegas e orientadores, a ajuda necessária.  

Enquanto as pessoas estavam a realizar o plano de treino planeado por mim, 

tentava estar presente durante a execução, tendo em atenção a sua evolução, o tempo de 

descanso e o empenho da pessoa no treino. Com este acompanhamento tive 

oportunidade de verificar resultados positivos, que corresponderam aos objetivos 

pretendidos pelo utente. Todos os planos que realizei, foram no âmbito da resistência 

(muscular/aeróbia), pois os utentes com que lidei inseriam-se neste tipo de trabalho. 

Apresento de seguida (tabela 6) um exemplo de um plano de treino que elaborei. 

As cores distintas indicam que, só pode trocar a ordem de exercícios na mesma cor. As 

setas presentes ao lado indicam que dentro dessa cor é para se fazer os exercícios em 

circuito. 

Início o plano de treino com bicicleta e com os seguintes exercícios: puxador 

dorsal, leg press e chest press, pois como a literatura refere devemos trabalhar dos 

grandes grupos musculares para os pequenos. Estes exercícios servem como 

aquecimento específico, ou seja, uma adaptação ao exercício que vai ser realizado. O 

fato desta utente ser iniciante, também conta, pois nestas máquinas a postura é 

facilmente corrigida. Estabeleci o número de series e repetições, tendo em atenção as 

guidelines que constam na revisão da literatura, bem como o tempo de descanso e o 

tempo de atividade. Como se pode verificar existe uma grande carga aeróbia, para isto 

baseio-me na literatura que indica, como tempo mínimo de trabalho aeróbio para perda 

de massa gorda, 30 minutos. 

Na seção cor-de-rosa, continuo o trabalho aeróbio realizado no aquecimento, 

mas traço também um pouco de reforço muscular. Segundo as guidelines para 

elaboração de um circuito, sabe-se que o reforço muscular é muito importante.  

Por último, na seção verde intensifico o trabalho aeróbio, colocando mais um 

exercício de abdominal, pois para além de trabalhar o centro do corpo (que para 

diversos autores é muito importante), também dou um bónus à utente. Este bónus é 
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importante, pois vai de encontro a um objetivo que a cliente tem, deste modo cativo um 

pouco para o treino a pessoa. A importância ao ponto que referi anteriormente é dada 

por autores na revisão da literatura.  

 

Plano de treino Utente 1  

 

Objetivo: Perda de massa gorda, tonificação 

Tipo de Treino: Circuito/ Treino Funcional 

 

Ativação Funcional: Bicicleta 15 min 

 

Parte Principal 

Tabela 6 Plano de treino, Fase Fundamental 

Nome do exercício Séries Repetições 
Leg press 2 15 Repetições 40- 60% 

1RM 
Chest Press 2 15 Repetições 40- 60% 

1RM 
Puxador Dorsal 2 15 Repetições 40- 60% 1 

RM 
Descanso entre exercicio: 0                           Descanso antes do próximo circuito: 1 min 
Corrida Lateral Step Nv.3 3 20 rep, Pé esq; Pé dir 
Agachamento isométrico 
bicípite +  shoulder Press 

3 15 rep, 4 kg 

Moutain Climb 3 20 rep; esq, dir 
Descanso entre exercicio: 0                           Descanso antes do próximo circuito: 1 min 
Saltos Pés juntos corda no 
chão 

3 15 rep 

1 min 30 passadeira, incli. 
Max.; vel. 8 

3  

Prancha Frontal 1 min 3  
Prancha Lateral 45 seg 3  
Descanso entre exercicio: 0                                      Descanso antes da parte final: 1 min 

Passadeira 10 min vel. 8 
Alongamentos assistidos 



26 
 

4.3 Guarda +65 
 

Este programa é definido pela promoção de atividade física a população com 

idade superior a 65 anos. O programa tem como objetivo combater o sedentarismo e 

promover uma vida ativa nesta faixa etária que na maioria das vezes encontra-se inativa. 

Foi realizado um acompanhamento na execução dos exercícios o que permitiu a 

integração pessoal com esta faixa etária, o que foi bastante positivo, pois nunca tinha 

acompanhado pessoas desta faixa etária, e percebi que mesmo com as suas limitações 

físicas por vezes a socialização entre elas, já é um fator para a melhoria da sua 

qualidade de vida.  

Neste programa a minha participação passou pelos seguintes pontos: 

 Acompanhamento dos idosos no seu processo de treino; 

 Ajuda no planeamento do treino para os idosos; 

 

Estava presente neste programa às quintas-feiras de manhã, acompanhando os 

idosos que fosse necessário. Desempenhando as funções de: ajuda do idoso no seu 

treino e interação com o utente. Acompanhei de forma mais contínua uma utente em 

especial, pois esta confiava nas minhas competências e gostava da maneira como eu a 

ajudava.   

 

4.4 Atividades Pontuais 
 

Durante este estágio realizei também algumas atividades esporádicas, que foram 

sugeridas. 

4.4.1 Apoio à docência  
 

Foram algumas ocasiões em que tive a participação no apoio à docência, o que 

se tornou bastante positivo pois permitiu-me desenvolver o planeamento de sessões e o 

contato com outro tipo de população, mais jovem, comparativamente a população alvo 
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do ginásio. Este apoio à docência passou pela participação nas aulas ministradas pelas 

docentes aos alunos dos Cursos (Educação Básica e Animação Sócio Cultural).   

4.4.2 Participação no Halloween  
 

Nesta data, preparei uma faixa especial de Combat para o Halloween, que foi 

realizado pelo Ipgym. Como se pode ver na imagem também me caracterizei a rigor 

para dar a faixa de Combat. 

 

Figura 4- Halloween 

 

4.2.3 Participação em Jantar de Natal do IPG 
 

Jantar de Natal realizado no edifício central do IPG, com o local onde foi 

montado o espaço para as crianças na parte inferior dos serviços centrais do IPG. Com a 

ajuda de duas pessoas montei um espaço com: colchões, arcos, bolas de esponja, cordas. 

Este espaço não tinha a intuição de as crianças seguirem um plano certinho, mas sim 

estabelecerem as suas brincadeiras, de acordo com as regras claro. A minha função era 

cuidar deste espaço e das crianças que neste estivessem presentes. 
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4.2.4 Participação em atividade do 10 de Junho 
 

No dia 9 de Junho, com as comemorações do 10 de Junho na cidade da Guarda, 

foi realizada uma corrida entre as escolas da cidade da Guarda. Desempenhei a função 

de júri nesta prova, com a responsabilidade de controlar o trânsito no cruzamento da 

Torre de Menagem, na cidade da Guarda. 

 

4.2.5 Magusto em Caminhada 
 

No dia 27 de Novembro de 2013, foi realizado o Magusto em caminhada, onde 

participei ativamente, na preparação da rota. 

 

4.2.6 Ações de Formação 
 

Durante o estágio participei nas seguintes formações: 

 Participação na organização do evento, Dia de atividade física adaptada, no dia 
18 de Dezembro de 2013; 

 Participação no 1º congresso Ibérico de Andebol, no dia 31 de Março e 1 de 
Abril; 

 

 

4.5 Reflexão Final 
 

Em primeiro lugar quero referir que o estágio foi de encontro às expetativas 

esperadas. No início tinha a perceção das dificuldades e das vantagens que acarretava 

este estágio. Já foram referidas as fases de um estágio. Posto isto, tenho que referir que 

o meu processo de estágio não passou pela fase de observação. Este facto fez-me 

desenvolver mais o meu empenho, tornando-me, consecutivamente num profissional 

mais competente e responsável. 
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Deste modo se estivesse de novo na fase de determinar onde iria desenvolver o 

meu processo de estágio, não hesitaria em escolher o IPGym. Proporcionou-me 

experiências que adorei e fez-me crescer enquanto profissional e pessoa. O IPGym tem 

algumas coisas a mudar como é natural. Devia ser formada uma receção no ginásio, 

para assim se controlar quer os pagamentos, quer quem frequenta este espaço. Há que 

ter em conta o acompanhamento dos utentes, através de avaliações e prescrição, como 

fator com grande necessidade de ser desenvolvido. 

No meu estágio reparei que as U.C. lecionadas no curso de Desporto, fazem de 

fac

Condição Física, Desportos de Academia, Anatomofisiologia, Pedagogia, Planeamento 

do Treino. 

Refletindo agora no que desempenhei durante este estágio, posso dizer que 

cumpri sempre o que foi proposto. Fui proactivo, pois fui dando sugestões, sendo a aula 

de Combat, uma proposta minha. A atividade que me deu mais gosto e mais me 

completou, foram as aulas de grupo. Sem dúvida foi onde adquiri mais competências, 

onde sei que tenho muito a aprender, mas, no final deste ano sei que tenho competência 

e tenho à vontade ao dar uma aula para qualquer turma. A participação no programa 

Guarda+65 também foi um ponto interessante, pelo convívio e partilha com pessoas que 

têm mais vivências e sabedoria. 

Mais especificamente dentro das aulas de grupo, os objetivos, foram cumpridos. 

Durante todas as aulas lecionadas tive dificuldades, em alguns objetivos. No início a 

minha interação com os praticantes era reduzida, mas com o tempo fui melhorando e 

penso que agora no final é um dos meus pontos fortes. Tive também alguns problemas 

de liderança no início, pois nas aulas estavam presentes grupos de senhoras que muitas 

vezes perturbavam a aula, em algumas destas situações devia ter liderado de melhor 

forma. Como referido em alguns casos a falta de motivação, foi uma lacuna, mas com o 

tempo consegui ultrapassar esta dificuldade. No início, praticamente só falava para dar 

as ordens aos clientes, ou seja, era muito fechado. No final a minha interação já passava 

por cantar, rir, falar com os clientes.  
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Referente à sala de exercício cumpri os objetivos delineados, retirando o caso 

das avaliações como já referido. Sei que fiquei mais competente também na sala de 

exercício, mas sinto que podia ter adquirido mais conhecimentos. Algumas das pessoas 

que frequentam o ginásio, não querem colaborar, estão mais interessados em treinos que 

retiram da internet. Admito que aqui tem de ser quem está responsável na sala a tentar 

mudar isso, mas também reconheço que é difícil. Em qualquer ginásio a pessoa é 

abordado uma ou duas vezes, se não estiver interessado na ajuda, os monitores dão 

liberdade a essa pessoa. Esta foi a maior dificuldade que senti e sei que é o maior 

desafio da sala de exercício para qualquer estagiário do IPGym. Contudo foi 

reconfortante o trabalho que consegui fazer com as pessoas que queriam ajuda. Traçar 

as metas para o cliente chegar aos seus objetivos, e avaliar se de facto o cliente 

conseguiu é muito valorizador do trabalho realizado. As pessoas procuram o ginásio, na 

maioria para melhorar a sua imagem. Embora também possamos encontrar pessoas que 

querem melhorar a sua condição física. Como se sabe a condição física é importante em 

qualquer idade, pois é sinonimo de saúde. Assim temos como instrutores de mostrar a 

nossa paixão pelo Desporto e contagiar quem vem praticar. 

No fim deste estágio, sei que estou mais competente, autónomo e trabalhador. 

Ganhei uma capacidade de organização que não tinha. Para mim a maior competência 

que trabalhei foi a responsabilidade, saber que tinha a minha função e que não podia 

falhar aos utentes que aguardavam pela aula, nem aos meus colegas que estagiaram 

comigo 
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Plano de estágio 

 

 

  



	
 

 

 

 

 

 

 

	

Anexo	2	
 

 

Planos de aula de Pump e Combat 

 


