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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio do 2º semestre do 

curso de Especialização Tecnológica em Treino Desportivo de Jovens Atletas, da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

Neste documento irá ser mencionado tudo o que foi realizado por mim no Complexo 

Municipal de Piscinas de Lamego, que se localiza em Lamego. Durante o meu estágio 

tive as funções de supervisionar/lecionar aulas de natação como, natação iniciação, 

natação aperfeiçoamento, natação competição, hidroginástica e hidrobike. 

Dentro da instituição tive também de exercer funções de caracter administrativo e de 

limpeza/manutenção. 

Palavras-chave: Desporto, Natação, Piscina, Aulas, Supervisionar. 

 

Abstract 

This report comes as part of the course of Stage 2nd semester of Technological 

Specialization in Sports Training of Young Athletes, School of Education, 

Communication and Sports of the Polytechnic Institute of Guarda. This document will 

be mentioned all that was done for me at the Complex Municipal Swimming Lamego, 

located in Lamego. During my internship I had the functions of supervising swimming 

lessons 

Within the institution has also act as administrative character and cleaning / 

maintenance. 

Keywords: Sports, Swimming, Pools, Lessons Supervise. 
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta podia ser uma frase retirada de um livro qualquer ou uma referência de um autor. 

Mas não, achei pertinente começar de forma mais literária o meu relatório de estágio. 

Nem só de coisas concretas se escreveram os «cinco meses» de estágio passados no 

Complexo Municipal de Piscinas de Lamego, nem se explica facilmente o que se 

aprendeu com tamanha experiência. A caminhada feita desde Abril até Agosto foi, sem 

dúvida, a experiência mais enriquecedora que alguma vez tive no âmbito da formação 

académica, não desprezando contudo todo o trabalho desenvolvido anteriormente. De 

uma forma geral, pode-se referir que tudo o que foi feito desde a minha entrada para o 

curso de Especialização Tecnológica Treino Desportivo de Jovens Atletas, foi o ponto 

essencial para culminar no Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. Foi uma soma 

de trabalho e dedicação, de objetivos e oportunidades que fui sabendo agarrar. 

 

A realização do presente relatório de estágio surge inserido na proposta metodológica 

do plano de estudos do 1º ano/2º Semestre, do CET Treino Desportivo de Jovens Atletas 

da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda. A escolha teve a ver com a proximidade da minha área de residência, facilidade 

na deslocação e conhecimento do próprio Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. 

 

Sem nunca esquecer que a escolha do local de estágio teve sempre como panorama ir ao 

encontro de um grande objetivo pessoal. Perceber pormenorizadamente as anomalias na 

aprendizagem da modalidade de Natação e esclarecer alguns dos aspetos fundamentais 

na aprendizagem da mesma. 

"Em África, todas as manhãs, uma gazela acorda. 

Sabe que tem de correr mais que o leão, ser mais 

veloz, ou será morta. Todas as manhãs, um leão 

acorda. Sabe que tem de correr mais depressa que 

a gazela mais lenta, ou morrerá de fome. Não 

interessa se és um leão ou uma gazela! Quando o 

sol se levantar será bom que corras." 

(Provérbio africano) 
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A maior motivação com que me deparei aquando à escolha do local de estágio, foi o 

facto de ter a possibilidade de estar em contacto com um público alvo diversificado e 

deveras interessante para as minhas aspirações futuras, como técnico/treinador. 

 

O estágio curricular é uma importante fase da vida, onde o estagiário é o responsável 

por mostrar o nível do conhecimento adquirido, ao trabalhar com os diferentes públicos, 

sendo o primeiro contacto do aluno com o mundo do trabalho e das organizações. 

Sabendo que o estágio é um período de classificação complementar, que aperfeiçoa as 

competências de acesso ao mercado de trabalho, ao permitir a capacidade de trabalhar 

com diferentes públicos e apresentar novos projetos e iniciativas. 

 

Segundo Amantéa (2004, p.13), "a proposta do estágio é inovadora, pois tem como 

peculiaridade inserir o aluno dentro da realidade para que ele possa vivenciar as 

atividades do profissional num contexto histórico, político, social, cultural e financeiro, 

com a tutoria do professor e a supervisão de um individuo especializado na área em 

questão, levando o aluno à construção de conhecimentos, habilidades e valores em 

articulação com a realidade." 

 

A autora complementa ainda que o estágio possibilita ao aluno vivenciar esta 

experiência como se fosse o seu primeiro emprego, aprendendo a negociar e 

desenvolver projetos, ter oportunidade de se expressar, desenvolver o relacionamento 

interpessoal, estimular as trocas de experiencias entre o meio académico e a área 

assistencial, proporcionar interações entre profissionais e alunos, desenvolver habilidade 

técnica e aprimorar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

Esta autora vai de acordo ao meu pensamento. Também eu sou apologista de que o 

estágio é uma etapa muito importante, se não das mais importantes ao longo do curso 

para desenvolver as nossas capacidades e que por sua vez visa um confronto da 

aprendizagem teórica com a prática da profissão do técnico/treinador em diferentes 

contextos ligados à prática da atividade física, mas também competências e capacidades 

de lidar com situações inerentes ao trabalho em si. 
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Desde 13 de Abril a 17 de Agosto, propus-me trabalhar com a população juvenil, 

desenvolvendo atividades diferentes no espaço que me foi apresentado, nomeadamente, 

natação iniciação, natação aperfeiçoamento, natação competição, hidroginástica e por 

último hidrobike. 

 

Este decorreu de forma satisfatória e enriquecedora sob a supervisão do Dr. João Paulo 

Ferreira Duarte. 

 

Para uma melhor organização do relatório, decidi estruturá-lo por partes. Iniciando pelo 

enquadramento territorial do concelho de Lamego, caracterização da instituição onde 

realizei o estágio e, a definição da estratégia de intervenção. Numa segunda parte 

apresento o trabalho de pesquisa que aborda sobre o que é o treino desportivo, o papel 

do técnico/treinador desta área e consequentemente o papel do planeamento, terminando 

esta segunda parte com a pesquisa alusiva ás distintas faixas etárias do meu público 

alvo. Na terceira parte, abordo o estágio, onde apresento as atividades desenvolvidas, e 

ainda um estudo de caso, realizado ao longo do estágio. Por fim, faço um balanço do 

trabalho realizado, onde exponho os pontos menos conseguidos e os pontos positivos e, 

em jeito de conclusão, culmino com uma reflexão final. 

 

Objetivos 

Para a concretização deste estágio foram definidos previamente alguns objetivos. Na 

elaboração desses objetivos, foram tidos em conta os objetivos, institucionais, 

profissionais e pessoais. Objetivos esses que foram fulcrais no desenrolar dos estágio. 

Institucional (IPG) 

• O estágio curricular tem por objetivo complementar a formação académica 

através do exercício de tarefas e funções práticas em Instituições, 

proporcionando ao estudante a aprendizagem de competências profissionais num 

contexto real de trabalho. 
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Institucional (CMPL) 

• Apresentar a atividade física e o desporto como uma forma de saúde e bem-

estar, incrementando a prática de atividade física, através da realização de 

distintas atividades, desportivas. 

Profissionais 

• Adquirir experiencia na área da natação, hidroginástica e hidrobike; 

• Conhecer e perceber a metodologia de treino da instituição; 

• Desenvolver a capacidade de deteção de erros de execução e tomada de decisão; 

• Pôr em prática os conhecimentos obtidos nas diferentes áreas curriculares que já 

frequentei e frequento; 

• Fazer com que o estágio proporcione um leque mais abrangente de 

conhecimentos e competências ao nível da Natação. 

• Observar as sessões ministradas por outros profissionais no seio da instituição 

acolhedora com vista a analisar, comparar e perceber as técnicas de intervenção 

pedagógica utilizadas pelos mesmos. 

Específicos 

• Ser autónomo; 

• Ter uma postura dinâmica e inovadora; 

• Motivar as crianças para as atividades; 

• Promover a segurança e o bom funcionamento das aulas; 

• Criar um bom relacionamento entre professores e alunos; 

• Manter um elevado nível de pontualidade e assiduidade; 

• Saber planear, organizar, coordenar, e avaliar as atividades pretendidas; 

• Saber identificar e corrigir os aspetos técnicos da modalidade praticada; 

• Promover o desenvolvimento físico de uma forma equilibrada e harmoniosa. 
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PARTE I 
COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LAMEGO 



 

 

Parte I - Complexo Municipal de Piscinas de Lamego

1.1. Enquadramento Territorial

Imagem 

Fonte: http://maps.google.pt/ Google

 

Realizei o meu estágio no Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. Situa

cidade de Lamego, concelho de L

do norte e sub-região do Douro. O concelho de Lamego possui 24 

freguesias sendo elas: Almacave (situado na cidade de Lamego); 

Avões; Bigorne; Britiande; Cambres; Cepões; Ferreirim; 

Ferreiros de Avões; Figueira; Lalim; Lazar

Meijinhos; Melcões; Parada do Bispo; Penajóia; Penude; 

Pretarouca; Samodães; Sande; Sé (Situado na cidade de 

Lamego); Valdigem; Várzea de Abrunhais e Vila Nova de Souto 

d'El-Rei. 

 

De acordo com o panfleto das Terras do Douro Sul, Lamego é um município antigo 

com grande importância histórica e cultural da Região do Douro Sul, por esta cidade 

passaram grandes nomes da História, comprovados pelo património histórico e 

arquitetónico que a cidade conserva, encontrando

interessantes exemplares de arte religiosa, belos e imponentes solares, vilas e aldeias 

pitorescas. 

Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 

1.1. Enquadramento Territorial 

Imagem 1 - Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 

http://maps.google.pt/ Google- dados do mapa 2011 Tele Atlas

Realizei o meu estágio no Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. Situa

cidade de Lamego, concelho de Lamego, distrito de Viseu, região 

região do Douro. O concelho de Lamego possui 24 

freguesias sendo elas: Almacave (situado na cidade de Lamego); 

Avões; Bigorne; Britiande; Cambres; Cepões; Ferreirim; 

Ferreiros de Avões; Figueira; Lalim; Lazarim; Magueija; 

Meijinhos; Melcões; Parada do Bispo; Penajóia; Penude; 

Pretarouca; Samodães; Sande; Sé (Situado na cidade de 

Lamego); Valdigem; Várzea de Abrunhais e Vila Nova de Souto 

De acordo com o panfleto das Terras do Douro Sul, Lamego é um município antigo 

com grande importância histórica e cultural da Região do Douro Sul, por esta cidade 

passaram grandes nomes da História, comprovados pelo património histórico e 

a cidade conserva, encontrando-se também alguns dos mais 

interessantes exemplares de arte religiosa, belos e imponentes solares, vilas e aldeias 

Imagem 

Fonte:
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dados do mapa 2011 Tele Atlas 

Realizei o meu estágio no Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. Situa-se na 

De acordo com o panfleto das Terras do Douro Sul, Lamego é um município antigo 

com grande importância histórica e cultural da Região do Douro Sul, por esta cidade 

passaram grandes nomes da História, comprovados pelo património histórico e 

se também alguns dos mais 

interessantes exemplares de arte religiosa, belos e imponentes solares, vilas e aldeias 

Imagem 2 - Bandeira de Lamego 

Fonte: www.wikipédia.pt 
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De acordo com o panfleto das Terras do Douro Sul, “O património monumental de 

Lamego é vastíssimo. Exemplares únicos da arquitetura de diversas épocas da história 

encontram-se ao virar de cada esquina, em pleno centro da cidade, ou nas freguesias 

mais distantes, envolvidos por ambientes rurais. Desde os rígidos templos medievais aos 

imponentes solares sete vintistas, passando pelos tesouros góticos, do barroco ou do 

manuelino, em tudo se comprovam raízes ancestrais deste município e a nobreza da sua 

gente”. 

 

O principal e importante destino de peregrinação é o Santuário da Nossa Senhora dos 

Remédios, o santuário situa-se no cimo de um escadório com 686 degraus que se ergue 

desde o centro da cidade. O Complexo Municipal de Piscinas de Lamego, em Lamego, 

atua como resposta social, desportiva, e recreativa a esta cidade. 

 

1.2. Caracterização da Instituição 

1.2.1 - Piscinas Cobertas Municipais de Lamego 

 
Imagem 3 - Piscinas Cobertas Municipais de Lamego 

Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 

 

As Piscinas Cobertas Municipais de Lamego, construídas em 2008, junto ao Parque da 

Cidade, são uma infraestrutura recente do Concelho de Lamego, estas visam ser uma 

mais-valia para os cidadãos de Lamego, para enriquecer a sua atividade física e motora, 

graças, à sua vocação específica – o apelo da água, que até agora só era possível nos 

meses de Verão – e, por outro, às excecionais condições especiais de que dispõe, em 

matéria de aprazibilidade, dimensionamento e funcionalidade. 
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As Piscinas Cobertas Municipais de Lamego são uma infraestrutura desportiva com 

características funcionais que permitem a prática regular, no meio aquático e ao longo 

de todo o ano, de um conjunto diversificado de atividades, nas áreas formativa, 

recreativa, de manutenção física e de competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 - Receção 

Fonte própria 

Imagem 5 - Corredor dos Balneário 

Fonte própria 

Imagem 6 - Sala de monitores 

Fonte própria 

Imagem 7 - Balneários 

Fonte própria 
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As instalações desenvolvem-se em dois pisos, sendo constituídas pelas seguintes áreas 

funcionais: 

Tabela 1 - Instalações e recursos materiais 

A – Piso 0 (rés-do-chão) 

Zona dos tanques 

Tanque principal 
Dimensões: 25,00 x 16,50 
Tanque de aprendizagem 
Dimensões: 16,50 x 8,00 

Instalações de apoio 

Vestíbulo 
Receção/atendimento 

Gabinete direção técnica/serviços 
administrativos 

Gabinete/monitores 
Gabinete médico 

Vestiários/balneários para utentes 
Vestiários / balneários para monitores 

Instalações sanitárias 
Bar/cafetaria 
Esplanada 

Espaço verde envolvente 
Parque de estacionamento 

B – Piso -1 (cave) 
Área técnica 

Área de reserva 
Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 

 

O funcionamento das instalações é assegurado por pessoal com formação adequada para 

o desempenho das respetivas competências nas seguintes áreas funcionais: 

 

Tabela 2 - Recursos humanos 

Recursos humanos 

Direção (1) 
Rececionistas (3) 

Professores/Técnicos (6) 
Vigilância/Salvamento (2) 

Prestação de Socorros Imediatos (2) 
Manutenção e Conservação (3) 

Segurança (2) 
Serviços Gerais (2) 

Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego  
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1.2.1.1 - Horário de funcionamento 

O período de funcionamento das Piscinas Cobertas Municipais de Lamego decorre entre 

1 de Setembro e 31 de Julho. As instalações encerram aos domingos e feriados, bem 

como durante o mês de Agosto, para férias do pessoal e execução de obras de 

conservação e manutenção geral. 

1.2.1.2 - Recursos materiais das piscinas 

As Piscinas Cobertas Municipais de Lamego estão dotadas do equipamento necessário 

para as atividades que ali se desenvolvem como sejam os seguintes materiais: 

Tabela 3 - Recursos materiais 

Recursos materiais 
Braçadeiras Brinquedos 
Barbatanas Bolas 

Bóias Balizas 
"Chouriços" Aro de bask 

Colchões Escorrega 
Cintos pequenos e grandes Luvas com membranas 

Arcos Bolachas 
Pullbuoy Palmar 

Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 

1.2.1.3 - Temperatura da água 

Quanto à temperatura das águas da Piscinas Cobertas Municipais de Lamego, estas são 

variáveis, pois existe um tanque de 25 metros, que é um tipo de tanque adequado para a 

prática de natação de competição, onde a temperatura da água não ultrapassa valores 

superiores a 28°C. 

Por outro lado existe um tanque de aprendizagem, com temperaturas a rondar os 30º C. 

Este destina-se a crianças, a adultos, atividades destinadas aquele tipo de ambiente que 

procurem relaxar sem fazer grande esforço físico, a pessoas com deficiência e idosos. 

Quase sempre as turmas de adaptação ao meio aquático e a hidroginástica sénior 

realizam-se neste tanque de aprendizagem. 
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1.2.2 - Piscinas Descobertas Municipais de Lamego 

 
Imagem 8 - Piscinas Descobertas Municipais de Lamego 

Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 

 

As atuais Piscinas Descobertas Municipais de Lamego, constituem, sem dúvida, um 

importantíssimo equipamento desportivo e recreativo, à escala regional, que não apenas 

valoriza o património edificado e paisagístico da cidade, como proporciona, ao longo de 

todo o ano, a prática regular de disciplinas desportivas e de atividades de manutenção 

física, até agora inacessíveis à generalidade dos lamecenses. 

Decorridos treze anos, desde a abertura o núcleo de Piscinas Descobertas, sem que 

tivessem sido efetuadas obras de manutenção estruturais, entendeu a empresa ser 

oportuna uma intervenção de fundo, visando a beneficiação e renovação das instalações, 

que evidenciam já, em aspetos construtivos essenciais, níveis de degradação 

insustentáveis. 

Com base num diagnóstico exaustivo ao estado de conservação do equipamento, 

concluiu-se pela necessidade de substituição integral dos materiais de revestimento dos 

cais e tanques das piscinas, bem como das coberturas do corpo de balneários e bar, a par 

da execução de um conjunto diversificado de outros trabalhos de recuperação pontuais. 

A intervenção decorreu no primeiro semestre de 2007, tendo as Piscinas Descobertas 

entrado em funcionamento a 1 de Agosto de 2007. 
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Com o objetivo de ser um espaço de lazer ativo com o qual os visitantes podem 

estabelecer uma relação de proximidade, as Piscinas Descobertas são um local 

dinamizador de diversas atividades aquáticas. 

Tabela 4 - Recursos humanos 

Recursos humanos 

Direção (1) 
Rececionistas (3) 

Vigilância/Salvamento (5) 
Prestação de Socorros Imediatos (3) 

Manutenção e Conservação (3) 
Segurança (3) 

Serviços Gerais (3) 
Bar (4) 

Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 
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PARTE II 
CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
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Parte II - Contextualização Teórica 

2.1. Desporto 

O desporto é uma atividade física sujeita a determinadas regras e que visa a competição. 

Embora a capacidade física seja o fator-chave para o resultado final da prática 

desportiva, existem outros fatores igualmente decisivos, como é o caso da destreza 

mental ou ainda do equipamento do desportista. Acima do seu lado competitivo, as 

distintas modalidades são uma forma de entretenimento quer para os praticantes, quer 

para os espectadores. 

Ainda que, por vezes, sejam confundidos os conceitos de desporto e atividade física, 

estes não são sinónimos. A atividade física é uma mera prática, ao passo que o desporto 

implica uma competência sempre com vista num resultado. 

A atividade física é, segundo Caspersen (1985, p.33), qualquer movimento corporal, 

produzido pelos músculos esqueléticos, que resulte em gasto energético maior que os 

níveis de repouso. Acrescentando ainda que é também qualquer esforço muscular pré-

determinado, destinado a executar uma tarefa, seja ela um "piscar dos olhos", ou até 

mesmo um movimento complexo. 

Segundo Barata (2005, p.20), atividade física e desporto são conceitos diferentes, o 

primeiro é mais abrangente que o segundo. Pode-se considerar como atividade física 

tudo aquilo que implique movimento, força ou manutenção da postura corporal contra 

a gravidade e se traduza num consumo de energia. Este conceito é muito abrangente e 

mostra que o espectro da atividade física é muito vasto, quer em termos do tipo desta, 

quer da sua intensidade. Logo, pode-se praticar atividade física sem se praticar 

desporto, ou seja, "ser desportista é uma opção; ser ativo é uma necessidade". 

Barata (2005, p 24), afirma ainda que o conceito de desporto já implica regras, jogo, 

competição, mesmo que seja só de lazer ou recreação. Com exceção daqueles desportos 

em que não se pratica atividade física, como o xadrez, o bridge, etc., pode-se dizer que 

todos os desportos implicam atividade física, mas nem toda a atividade física implica a 

prática de desporto. 
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"Entende-se por “desporto” todas as formas de atividades físicas que, através de uma 

participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da 

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de 

resultados na competição a todos os níveis." 

(Carta Europeia do  Desporto) 

Fazendo uma apreciação interpessoal dos dois autores acima referidos, chego á 

conclusão que ambos vão de acordo ás minhas ideias. Tal como Barata (2005) afirma 

que desporto já implica regras e competição, também eu sou defensor dessa mesma 

ideia. Na minha opinião, atividade física corresponde à prática controlada e simplificada 

ou não, de exercícios previamente definidos tendo ou não um objetivo final. No entanto, 

desporto, representa um vasto leque de exercícios ou atividades, nas quais os atletas 

tentam superar os limites e alcançar um objetivo final. Pois quando se aborda desporto, 

pressupõem-se o melhoramento da condição física e a conquista de um ou mais 

objetivos. 

2.2 Técnico/Treinador 

Quando, hoje, se reflete sobre a formação de treinadores não é tanto a sua pertinência 

que é equacionada mas os modos de a concretizar. 

Para António  Rosado e Isabel Mesquita (2007, p.12), treinar deve ser entendido como 

fazer aprender e desenvolver capacidades, ou seja, como um conjunto de ações 

organizadas, dirigidas à finalidade específica de promover intencionalmente a 

aprendizagem e o desenvolvimento de alguma coisa por alguém, com os meios 

adequados à natureza dessa aprendizagem e desse desenvolvimento. Neste contexto, o 

treinador deve ser visto como o profissional que tem a função específica de conduzir 

esse processo, o treino desportivo, fazendo-o no quadro de um conjunto de saberes 

próprios, saberes esses que sustentam a capacidade de desempenho profissional. 

Ser treinador de jovens significa ter grandes responsabilidades na formação pessoal 

destes. Através da sua atuação perante eles, o treinador tem influência sobre o seu 

desenvolvimento desportivo e ainda no seu desenvolvimento pessoal. O treinador tem 

que desempenhar vários papéis: dirigir, orientar, ensinar, demonstrar, corrigir, aprovar, 

estimular, motivar e ainda ser sensível às realidades de cada jovem. Não basta 
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desenvolver os jovens desportivamente. É, fundamental desenvolver as capacidades e 

qualidades inerentes a um ser humano. 

O treinador deve estar sempre atento ao comportamento, ao desenvolvimento das tais 

capacidades e qualidades, à formação de carácter, ao estado de espírito e ao ambiente 

envolvente de cada jovem. O treinador deve ser sensível a cada um deles pois eles são 

todos diferentes, requerem diferentes atenções e não podemos deixar ninguém de parte. 

Ao trabalhar com estas idades não podemos encarar o sucesso desportivo da mesma 

maneira que se encara com adultos. Ao trabalharmos com estas idades o nosso sucesso 

depende daquilo que conseguimos atingir com cada atleta individualmente. 

Segundo Chiavenato (2003, p.76), "os técnicos/treinadores eram engenheiros sabedores 

de uma melhor forma de economia de tempo e dinheiro para que as “peças” pudessem 

ser adaptadas." 

Conforme afirmam Montana & Charnov (2010), "ao longo dos anos, esses 

"engenheiros" foram se especializando até chegar aos chamados especialistas em 

treino e desenvolvimento de carreiras. Com a evolução da sociedade e da complexidade 

da mesma, a demanda por estes profissionais aumentou, assim como a maneira de 

tratar os funcionários e as carreiras, mudando o conceito de “pessoa certa para vaga 

certa” para vaga certa para a pessoa certa”. 

2.3 - Planeamento 

O ato de planear pressupõe a existência de um caminho que leva a um futuro melhor 

que as circunstâncias atuais, constituindo um projeto sistémico dos procedimentos a 

serem tomados para obtenção de objetivos.  

Conforme afirma Maximiano (2000, p.132), o planeamento de treino deve ser feito com 

muita prudência, não só em função do compromisso que ele possa ter com os objetivos 

a atingir, como também em função das expectativas que possa criar.  
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2.4. Natação iniciação 

Na vertente de natação iniciação, o meu público-alvo, estava inserido nas faixas etárias 

dos 2 aos 7 anos, ou seja, segundo Piaget (2009), no estádio de desenvolvimento pré-

operatório. Para Piaget, a entrada neste estádio é marcada pelo surgimento da função 

simbólica, que marca o início do pensamento, e define-se por ser a capacidade de criar 

símbolos para substituir ou representar os objetos e de lidar mentalmente com eles. As 

manifestações desta função são a linguagem, a imagem mental e o jogo simbólico. A 

linguagem permite à criança comunicar com os outros, contudo, neste período a criança 

é muito egocêntrica, pelo que o diálogo é inexistente, mesmo quando brinca com outras 

crianças, pois fala para si sem se interessar pelas respostas dos outros, logo devemos 

falar de monólogo coletivo, em vez de diálogo. O jogo simbólico também é marcado 

pelo egocentrismo, pois a criança torna o real no real dos seus desejos, transformando 

os objetos naquilo que quer, capacidade à qual designamos por realismo. 

2.5 - Natação aperfeiçoamento 

Na vertente de natação aperfeiçoamento, o meu público-alvo, estava inserido nas faixas 

etárias dos 8 aos 11 anos, ou seja, segundo Piaget (2009), no estádio de operatório-

concreto. Neste estádio, o indivíduo consolida as conservações de número, substância, 

volume e peso. Já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho (grandeza), incluindo 

conjuntos, organizando então o mundo de forma lógica ou operatória. A imagem de 

organização social que possui é uma imagem de bando, podendo participar em grupos 

com muitos membros e admitindo a chefia do mesmo. Já pode compreender regras, 

sendo fiéis a elas, e estabelecer compromissos. 

2.6 - Natação competição 

Na vertente de natação aperfeiçoamento, o meu público-alvo, estava inserido nas faixas 

etárias dos 12 aos 18 anos, ou seja, segundo Piaget (2009), no estádio de operatório 

abstrato. Este é o estádio onde surge o conciliar do desenvolvimento da inteligência e 

corresponde ao nível de pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. É 

quando o indivíduo está apto para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto 

em proveito de interesses orientados para o futuro. É, finalmente, a “abertura para todos 

os possíveis”. A partir desta estrutura de pensamento é possível a dialética, que permite 

que a linguagem se dê a nível de discussão para se chegar a uma conclusão. 
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A obra de Jean Piaget não oferece aos educadores/técnicos/treinadores uma didática 

específica sobre como desenvolver a inteligência do aluno ou da criança. Piaget, mostra 

que cada fase de desenvolvimento apresenta características e possibilidades de 

crescimento da maturação ou de aquisições. O conhecimento destas possibilidades faz 

com que os educadores/técnicos/treinadores possam oferecer estímulos adequados a um 

maior desenvolvimento do indivíduo. 
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PARTE III 
ESTÁGIO 
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Parte III - Estágio 

3.1 - Atividades desenvolvidas 

Durante a realização deste estágio foram dinamizadas várias atividades, como sejam: 

Numa 1ª etapa do meu estágio realizei a fase de observação. Nesta fase observei todas 

as aulas de 3 técnicos (Dr. Bernardo Direito, Dr. João Araújo e Dr.. António Cruz) e no 

final de cada uma delas, efetuei alguns apontamentos alusivos ás respetivas aulas.  

Nesses apontamentos constavam, distintos pontos, tais como, a postura do professor que 

lecionava a respetiva aula, a qualidade do planeamento de aula, ou seja, se o 

planeamento era adequado ou não á faixa etária em questão, se a aula estava bem 

estruturada e se eram empregues todos os materiais necessários para a realização da 

mesma. 

Em suma posso afirmar que esta fase de observação foi muito relevante, para que 

quando chega-se a minha vez de prestar auxilio nas aulas, saber como, quando e porque 

atuar em distintas situações e de que maneira resolver essas mesmas situações. 

Combatendo assim algumas lacunas existentes no planeamento de aula realizado pelos 

professores. 

Nesta mesma etapa dei início à recolha de dados pessoais dos utentes com os quais 

realizei a 2ª fase do meu estágio. Para além disto foi ainda nesta 1ª etapa que iniciei a 

organização do meu relatório de estágio. Como tinha conhecimento sobre as 

modalidades que iria desenvolver no estágio, aproveitei para efetuar alguma pesquisa 

sobre as mesmas. 

Na 2ª fase para além de ter continuado o período de observação das aulas, tive a 

oportunidade de participar diretamente com os alunos enquanto participante nas 

diversas modalidades. Nesta mesma fase tive ainda oportunidade de realizar trabalhos 

administrativos. Esta etapa foi de integração e intervenção. 
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Na última fase foi aquela em que estive em plena atividade e tive a meu cargo todas as 

modalidades. De salientar que todas as aulas por mim lecionadas tinham como suporte 

um plano de aula realizado conjuntamente entre mim e o respetivo professor. Como era 

de prever, esta fase foi muito exigente e exaustiva pelo trabalho efetuado para dar 

cumprimento ao plano inicialmente previsto. As modalidades e público com quem 

trabalhei foram as seguintes: 

Tabela 5 - Público alvo 
Natação iniciação (2 aos 7 anos) 

Nº alunos 4 
Nº aulas / Horas  ± 20 aulas / 15 horas 

Material 
Braçadeiras; Placas de mão; Brinquedos; escorregas; 

Bolas; Aro de bask; Balizas; 
Natação aperfeiçoamento (8 aos 11 anos) 

Nº alunos 12 
Nº aulas / Horas ± 12 aulas / 9horas 

Material Placas de mão; Pullbuoy; Bolas; Balizas; 
Natação competição (12 aos 18 anos) 

Nº alunos 5 
Nº aulas / Horas ± 50 aulas / 75 horas 

Material Barbatanas; Placas de mão; Palmar; Pullbuoy; 
Hidroginástica/Hidrobike (+ 16 anos) 

Nº alunos 12 
Nº aulas / Horas ± 8 aulas / 6 horas 

Material "Chouriços"; Halteres; Hidrobike; Aparelhagem de som; 
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Natação iniciação – Neste nível de natação trabalhei com 4 alunos. Os principais 

objetivos netas aulas foram a transmissão de algumas componentes básicas da natação, 

desenvolver a auto confiança dos alunos de forma a eles pudessem adquirir destrezas no 

meio aquático, trabalhar a coordenação segmentaria e adquirirem e melhorarem as 

técnicas de estilos natatórios básicos. O conteúdo ao longo das aulas assentou 

essencialmente no trabalho da respiração, da flutuação em posição ventral/dorsal, a 

propulsão em posição ventral/dorsal, ensino das técnicas de crawl e costas e os saltos. 

O tempo das sessões foi de 45 minutos. Estes estavam assim estruturados: os primeiros 

0’ a 8’ minutos eram de aquecimento, dos 8’ aos 35’ eram de exercícios práticos e 

aplicação de teoria e os finais 35’ a 45’ eram dedicados ao retorno à calma. Nesta parte 

esteve sempre um pouco presente a parte da brincadeira. Nas aulas, adotei uma posição 

bem visível para a turma, onde eles executavam o que eu ia dizendo e exemplificava, 

tendo tido sempre com eles uma comunicação direta. Quanto aos meios adotados, 

utilizei os materiais disponíveis para a realização das aulas, utilizei material auxiliar 

total (cintos), assim como material parcial (placas, pull- boys, fantasmas entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 - Aprendizagem de salto 

Fonte própria 

Imagem 10 - Aprendizagem de 
batimento pernas 

Fonte própria 
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Natação aperfeiçoamento – Neste nível de natação trabalhei com 12 alunos. Este nível 

de natação visava a melhoria do condicionamento físico geral, porque nesta exige-se ao 

máximo a coordenação fina do gesto.  

Os principais objetivos neste tipo de aula, foram a exploração dos três estilos, crawl, 

costas e bruços trabalhada de forma minuciosa, ou seja, qualquer movimento incorreto 

de propulsão ou respiração foi corrigido por mim para que o processo de 

aperfeiçoamento dos estilos de natação fosse eficaz. Procurei trabalhar então neste 

mesmo sentido corretivo dos gestos mal efetuados. 

Para isso, aquando do trabalho de planeamento em casa, estudei detalhadamente os 

vários estilos de natação, tirando as eventuais dúvidas com o meu orientador. O tempo 

das sessões foi de 45 minutos, dos quais os primeiros 0’ a 8’ minutos eram de 

aquecimento, dos 8’ aos 35’realizavam-se exercícios práticos e fazia-se a aplicação de 

teoria no sentido da correção e finalmente dos 40’ aos 45’ eram dedicados ao retorno à 

calma. 

 

  

Imagem 12 - Aprendizagem de 
batimento pernas crawl 

Fonte própria 

Imagem 11 - Aprendizagem de 
batimento pernas costas 

Fonte própria 
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Natação competição – Neste nível de natação trabalhei com 5 alunos. Este nível de 

natação visava o alto nível técnico que os atletas deveriam de apresentar.  

Os principais objetivos neste tipo de aula, aula está que passaria a ser chamada de 

treino, foram a exploração dos quatro estilos, crawl, costas, bruços e mariposa 

trabalhada de forma minuciosa, ou seja, qualquer movimento incorreto de propulsão ou 

respiração foi corrigido por mim para que o processo técnico dos estilos de natação 

fosse eficaz. Procurei trabalhar então neste mesmo sentido corretivo dos gestos mal 

efetuados. Para isso, aquando do trabalho de planeamento em casa, estudei 

detalhadamente os vários estilos de natação, tirando as eventuais dúvidas com o meu 

tutor. O tempo das sessões foi de 45 minutos, dos quais os primeiros 0’ a 8’ minutos 

eram de aquecimento, dos 8’ aos 35’realizavam-se exercícios práticos e fazia-se a 

aplicação de teoria no sentido da correção e finalmente dos 35’ aos 45’ eram dedicados 

ao retorno à calma. 

De salientar que este tipo de aulas/treinos, foram aquelas que mais experiencias me 

ofereceram, desde nível teórico a nível prático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14 - Torneio Professor Afonso 
Saldanha 

Fonte própria 

Imagem 13 - Torneio Municipal de 
Escolas de Natação 

Fonte própria 
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Hidroginástica – Na hidroginástica trabalhei com 12 alunos. As aulas de 

hidroginástica, consistiram num conjunto de atividades físicas que integraram a 

atividade aeróbica, a água e a música numa unidade, proporcionando uma melhoria da 

condição física ao nível da resistência cardiovascular, tonificação muscular, 

flexibilidade e força do praticante. 

No culminar de tudo isto, tive a oportunidade de acompanhar os atletas da Escola de 

Natação de Lamego ás provas de natação referentes ao Torneio Municipal de Escolas de 

Natação e ao Torneio Professor Afonso Saldanha. 

 

  

Imagem 17 - Movimentos braços 

Fonte própria 

Imagem 16 - Movimentos pernas 

Fonte própria 

Imagem 15 - Movimentos aleatórios 

Fonte própria 
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3.2 - Outras atividades realizadas no âmbito do estágio 

Para além do integral cumprimento do plano previsto, tive ainda a oportunidade de 

iniciar a 29 de Junho de 2013 distintas atividades nas Piscinas Descobertas Municipais 

de Lamego. Esta oportunidade, foi muito gratificante, pois foi a hipótese que me foi 

dada de estar em contacto com diferentes pessoas qualificadas em diferentes atividades 

das que tinha vindo a desempenhar ate á data. 

A partir deste dia tive que fazer uma reorganização em termos de horário, pois agora eu 

desempenhava funções em dois lugares diferentes. Em relação ao meu trabalho 

realizado nas Piscinas Descobertas Municipais de Lamego, consistiu em trabalhos 

administrativos, tais como, bilheteira, e em trabalhos referentes ao Bar das Piscinas 

Descobertas Municipais de Lamego, tais como, serviço ao publico e cargas e descargas 

de alimentos dirigidos ao Bar. 

Esporadicamente também realizava trabalho de manutenção e de limpeza, tendo sempre 

como auxilio o encarregado da manutenção. 

De salientar que ao longo do meu estágio também estive envolvido em diversas 

atividades desportivas realizadas nas Piscinas Descobertas Municipais de Lamego, tais 

como: 

• Andebol de praia 

• Insufláveis 

• Atividades de academia 

• Futebol de praia 

• Atividades de mergulho 

• Atividades Radicais "Escalada" 

• Circuito HG & HB 

• Torneio de Voleibol 

Em todas as atividades acima referidas, o meu envolvimento foi meramente de 

prestação de auxilio na realização das mesmas. 

Para alem das atividades acima mencionadas também realizei ainda um pequeno estudo 

estatístico, no qual constava o número de atletas e o número de equipas/coletividades 

participantes no Torneio Professor Afonso Saldanha. 
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3.3 - Principais dificuldades 

Ao longo do estágio a minha maior dificuldade esteve na modalidade de natação 

aperfeiçoamento, na correção da execução dos gestos técnicos efetuados por alguns 

utentes. Estas situações normalmente são um pouco mais complexas dado que corrigir 

um gesto técnico incorreto exige uma prática redobrada, do que aquela que exigiria o 

ensino inicial correto. 

Para superar esta dificuldade tive necessidade de efetuar uma análise individualizada 

dos utentes, tendo em consideração as referências à técnica pessoal (ou ao estilo), 

conceitos, princípios e leis da técnica geral, aplicados às próprias estruturas e 

possibilidades do aluno com características, qualidades, estrutura e história motriz 

diferente em cada caso. 

Na superação destas mesmas dificuldades, recebi sempre que necessário, o apoio/auxilio 

dos distintos professores do Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. Foram 

importantíssimos na correção de determinados exercícios e na criação de novos 

exercícios para posterior apresentação ao longo das aulas. 
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CONCLUSÃO/REFLEXÃO 
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Conclusão/Reflexão 

O estágio é sem dúvida bastante importante para a preparação de qualquer técnico com 

expirações a técnico de desporto, permitindo-lhe ganhar experiências. O objetivo deste 

estágio curricular foi o de me oferecer, quer no sentido pessoal quer no profissional 

oportunidade de colocar em prática as minhas aprendizagens e também me permitiu 

refletir no que se faz e pode fazer, na tentativa de procurar respostas para melhorar a 

vida da comunidade, que possivelmente posso encontrar no meu futuro profissional. 

O estágio realizado permitiu-me verificar as muitas dificuldades que encontraremos na 

vida profissional, mas também, forma de as solucionar. Acredito ainda apesar dos 

obstáculos, que a vontade de os superar e de adquirir novas competências, associada a 

uma enorme vontade de querer desempenhar bem todas as tarefas nas quais estava 

envolvido, foram sem duvida os grandes motivos que me permitiram lutar e continuar 

em frente. 

A realização do estágio revelou-se muito proveitosa e significativa, na medida em que 

tive a possibilidade de vivenciar certas situações marcantes, que de outra forma seriam 

impossíveis. Para isso, no decorrer do meu estágio no que se refere ao primeiro mês 

(Abril) senti que o conhecimento teórico apreendido nas diversas Unidades Curriculares 

complementando com pesquisas efetuadas na área, me ajudaram bastante, A adaptação 

ao espaço, às pessoas e às modalidades foi fácil. Os primeiros dois meses tal como se 

apresenta na calendarização foi uma fase de observação das aulas e do funcionamento 

das piscinas. Para além de observar as aulas e executar, depois, as mesmas observações 

contribui em outras tarefas tais como ajudar na preparação das aulas no que dizia 

respeito à preparação do material necessário para a realização das aulas e no final 

acondicionar o mesmo material, na sala do material. Nos meses de Junho e Julho como 

fase de integração e intervenção nas atividades desportivas, dei início no dia 1 de Junho 

à minha intervenção na modalidade de natação competição, tendo sido em 

conformidade com o meu orientador da instituição estabelecida esta calendarização para 

este período. Também iniciei a hidroginástica. 

No último mês ou seja até ao passado dia 17 de Agosto de 2013, data do término do 

meu estágio, foi uma fase de intervenção constante. Nesta última fase tive uma 

sobrecarga de trabalho, devido ao facto de estar a realizar distintas tarefas, quer nas 

Piscinas Cobertas de Lamego, quer nas Piscinas Descobertas de Lamego. 



 

30 
 

Como aspetos a melhorar, penso que a minha colocação de voz na piscina é um deles. 

Sempre foi uma das minhas maiores dificuldades, contudo com a acústica da piscina e o 

facto de haver aulas de hidrobike e/ou hidroginástica simultaneamente às minhas, 

provoca-me ainda mais adversidades. Visto que a turma de natação é desobediente, 

torna-se mais difícil captar a atenção dos alunos, tendo ainda a condicionante de não 

conseguir assobiar. 

Penso que foi muito bom o facto de acreditarem em mim e me deixarem responsável 

por determinados alunos / turmas, permitindo que desse a minha opinião e expusesse 

todas as minhas dificuldades de modo a conseguir contorná-las. O facto de me darem 

responsabilidade tornou-me ainda mais competente e profissional. 

Embora nem todas as atividades estivessem diretamente relacionadas com o meu 

estágio, acredito que foram importantes para meu enriquecimento curricular e pessoal. 

Penso que a formação profissional deve ser tanto mais diversificada quanto mais a 

sociedade nos exige, não nos devendo restringir apenas pelo que lecionamos ou 

pretendemos lecionar. Atualmente e com a crise que nos atinge a todos diretamente, sou 

da opinião que um bom profissional não é aquele leciona muito bem uma modalidade, 

mas sim aquele que é capaz de o fazer conseguindo adaptar o seu saber para outras áreas 

de forma competente e simplificada, devendo tentar ser o mais versátil possível. 

Penso que consegui transmitir todo o meu conhecimento e experiência de uma forma 

simples e prática e sempre com a preocupação de dar a entender aos alunos a razão de 

ser e a finalidade de cada exercício, o que acredito ter sido uma mais-valia para eles 

pois já apresentavam facilmente uma transmissão de conhecimentos de uns exercícios 

para os outros. Verifiquei evoluções bastante rápidas nos meus atletas o que foi bastante 

gratificante. 

Agora que está finalizado este período de estágio, sinto-me muito contente por ter 

vivenciado tanta coisa e ter tido o contacto com imensa gente. Agora que cheguei ao 

final e se tivesse de voltar atrás, escolheria o mesmo sítio como local de estágio, pois fui 

bem recebido e tive sempre a disponibilidade por parte de todas as pessoas que 

trabalham no Complexo Municipal de Piscinas de Lamego. 

Finalmente posso referir que estou muito satisfeito pela minha escolha, pelos bons 

profissionais que nela trabalham, razão pela qual não me arrependo desta escolha. 
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Organigrama da Instituição 

Piscinas Cobertas Municipais de Lamego 
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Calendários Mensais 

De acordo com as funções que me foram destinadas, elaborei um plano mensal 

(calendário) que me serviu de guia, os quais aqui apresento: 

Abril 
S T Q Q S S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
Fonte própria 

Maio 
S T Q Q S S D 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   
Fonte própria 

 

Junho 
S T Q Q S S D 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
Fonte própria 

Julho 
S T Q Q S S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
Fonte própria 

 

Agosto 
S T Q Q S S D 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
Fonte própria 

 
Torneio Municipal de 
Escolas de Natação 

 
Torneio 

Prof. Afonso Saldanha 
 Natação Competição 
 Natação Aperfeiçoamento 
 Natação Iniciação 
 Hidroginástica/Hidrobike 
 Receção/Manutenção 
 Bar 
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Atividades Piscinas Descobertas Municipais de Lamego 

 

Fonte: Complexo Municipal de Piscinas de Lamego 
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Exemplo de plano de aula/treino 
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Autorização para captar fotografias 

 

Exmo Srs. Encarregados de Educação, 

 O objetivo deste documento é requerer a sua autorização para que sejam tiradas 

fotografias ao seu filho(a), durante as atividades aquáticas. 

 Todas as fotografias, serão utilizadas no relatório de estágio final a ser realizado 

pelo aluno Daniel Pinto Conceição inscrito no Instituto Politécnico da Guarda, no curso 

de Treino Desportivo de Jovens Atletas. 

 Assinar o documento, significa que concorda com o seguinte: 

1. O aluno pode expor fotografias do seu filho(a), tantas vezes quantas forem 

necessárias e das maneiras acima mencionadas.  

2. A fotografia do seu filho(a), poderá ser reproduzida a cores ou a preto e branco. 

3. O aluno não usará as fotografias do seu filho(a), para quaisquer outros objetivos 

que não sejam os acima mencionados. 

 Quaisquer fotografias tiradas pelo aluno não serão mantidas mais do que o 

tempo necessário para os objetivos acima mencionados e serão arquivadas e destruídas 

com segurança. 
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Aprendizagem 

Nome Assinatura 

Raquel dos Santos Vicente 
 

António José Costa Almeida 
 

André Ribeiro Sequeira 
 

Ricardo Ribeiro Sequeira 
 

 
 

 
 

 

Professor António Cruz 
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