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Introdução 

Foi no Biocorpo – Academia de Cultura Física, que desenvolvi o meu estágio 

que teve início no dia 8 de Julho e se prolongou ate ao dia 24 de Agosto. Este estágio 

desenvolveu-se no seguimento do Curso de Especialização Tecnológica (CET) em 

Treino Desportivo de Jovens Atletas, ministrado na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, durante o ano letivo 

2012/2013. 

Como referi anteriormente, este estágio desenvolveu-se no ginásio Biocorpo. 

Este destina-se à prática de atividade física, tendo a oportunidade de colocar em prática 

alguma da matéria dada pelos professores das unidades de formação do respetivo curso, 

assim como reforçar e adquirir novos conhecimentos. 

Nas tarefas diárias, ao longo das quatrocentas horas de estágio, tive a 

oportunidade de estar em contacto com diversas pessoas e diversas situações que de 

alguma forma tornaram este estágio muito enriquecedor, passando por várias situações 

que me obrigaram a recorrer a conhecimentos adquiridos no meu dia-a-dia, sem ser 

conhecimentos desportivos, para que pudesse encontrar soluções para diversos 

problemas encontrados. 

Para além da convivência diária com a atividade física, também me foi possível 

cooperar/colaborar no bom funcionamento da academia, que proporcionaram um bem-

estar e lazer aos clientes. 

É de salientar que antes de iniciar o estágio foi feito um plano de estágio (Ver 

em Anexo I) para que pudesse seguir uma ordem de trabalho. 

Este relatório apresenta a informação essencial do que ocorreu durante o estágio, 

sendo, de acordo com o regulamento, dividido nos seguintes pontos:  

 Ponto 1 – caracterização sumária da organização e do meio envolvente; 

 Ponto 2 – plano de estágio;  

 Ponto 3 – Atividades desenvolvidas; 

 Ponto 4 – Reflexão final. 
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1. Caracterização da Instituição – Biocorpo, Academia de Cultura 

Física 

O Biocorpo – Academia de Cultura Física localiza-se na Rua Rogério, numero 

26, em Buarcos, Figueira da Foz. É um espaço 

vocacionado para a prática de atividade física, 

proporcionando benefícios ao praticante. À 

entrada encontra-se a receção da academia, 

como pode ver na Figura 1. Dispõe de máquinas 

cardiovasculares como bicicletas (Figura 2), 

passadeiras, elípticas, ergómetros, máquinas de 

tonificação e pesos livres. Esta academia tem 

ainda materiais como Bosu, Bolas de fitness, bolas de softbol, TRX, colchões, bolas 

medicinais, entre outros materiais. É um espaço que integra estúdios de aulas de grupo. 

Alguns dos objetivos propostos são a perda de massa gorda, lazer, convívio social, 

melhoramento da condição física, estéticos, aumento da massa muscular, tonificação 

muscular, reabilitação cardíaca, preparação desportiva, entre outros. Os equipamentos 

estão adequados aos vários escalões etários que frequentam o ginásio e de uma forma 

arrumada, para dar um aspeto simpático. 

É à entrada da sala de cardiofitness que existe o material para avaliação dos 

utentes, ou seja, é aqui que os técnicos podem acompanhar/avaliar a evolução do 

cliente. Por isso, neste local existem os seguintes equipamentos:  

(i) Fitas métricas - para medir a circunferência da cintura;  

(ii) Duas balanças - uma normal que dá ao utente apenas o peso e outra em que 

temos que colocar a altura do cliente que nos vai dar o peso e ainda a 

percentagem de massa gorda; 

(iii) Estadiómetro – para avaliar a altura dos utentes; 

(iv) Dois steps – para fazer o teste de aptidão cardiorrespiratória (teste de 

McArdel no banco) 

(v)  Cronómetro; 

(vi) Aparelho para medir a tensão arterial; 

(vii) Fichas de avaliação (ver em anexo II);  

Figura 1 – Receção do Biocorpo 
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(viii) O aparelho “senta e alcança”, para medir a flexibilidade.   

Como atualmente já não é 

obrigatório o utente levar atestado médico 

para que possa praticar exercício físico, o 

ginásio tem um instrutor que faz um 

conjunto de avaliações que permite 

identificar potenciais fatores de risco. Em 

caso de necessidade o utente é 

aconselhado a visitar o seu médico de família ou um médico especialista. 

Todos os dias, o instrutor que encerra a academia verifica o espaço e 

equipamentos no sentido de identificar potenciais danos, para que seja possível haver 

manutenção e garantir o normal funcionamento. 

No ginásio existem três instrutores (sendo que um deles, também esta ligado às 

modalidades de grupo) ligados à parte de musculação e de cardiofitness. Estes 

encontram-se maior parte das vezes a orientar e visualizar os clientes nos exercícios 

desenvolvidos. Os referidos instrutores têm a capacidade de informar e corrigir os 

clientes nos movimentos incorretos e corretos pelos utentes. Existem ainda oito 

instrutores ligados às modalidades de estúdio.  

 

1.1. Atividades da Academia 

Atualmente, o Biocorpo tem diversas atividades e soluções para exercício 

físico e bem-estar de cada praticante. O Biocorpo promove o bem-estar físico e mental, 

disponibilizando variais atividades, distribuídas por quatro áreas de atividade. Que 

passo a descrever nas seguintes subsecções. 

 

1.1.1. Wellness Tonus 

 Musculação - as máquinas de musculação e o trabalho com halteres, permitem 

um trabalho de resistência, tonificação e hipertrofia (aumento da massa 

muscular). O programa de treino respeita a individualidade, onde são 

selecionados exercícios, cargas, repetições e séries, indo ao encontro das 

necessidades de cada utente. 

Figura 2 – Sala de cardiofitness 
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 Biofuncional – é um treino em que é necessário utilizar movimentos naturais 

para potenciar as atividades corporais, aumentando assim a força, flexibilidade, 

coordenação, equilíbrio e ainda agilidade.  

 

 Bodypump - traduz-se por uma aula de 60 minutos sem impacto, concebida para 

dar ao corpo um treino completo, usando barras e pesos, ao som de música 

estimulante. É uma sessão de grupo orientada por instrutores qualificados. 

Começando por um aquecimento geral do corpo inteiro, a aula acaba por 

trabalhar todos os grupos musculares. A ênfase é colocada nas técnicas corretas 

de levantamento de pesos, no uso de pesos leves a moderados e num número 

elevado de repetições, que levam a um corpo tonificado e saudável. A sessão 

começa com exercícios de quadricípites e glúteos. Depois o peito (peitorais), 

seguindo-se o alto, médio e baixo do dorso. Uma vez finalizado o aquecimento 

do tronco, é a vez dos braços (bicípites e tricípites) e dos ombros (deltoides). A 

rotina comtempla outra vez membros inferiores no final da parte fundamental 

da sessão de treino, terminando a aula com abdominais, alongamentos e retorno 

à calma. 

 

 Localizada - a aula é composta por exercícios de efeito localizado, em que se 

utilize o próprio peso corporal e/ou diversos equipamentos como halteres, bolas, 

caneleiras, step, entre outros. É uma aula onde se utiliza a música e que visa o 

desenvolvimento e/ou manutenção da força bem como a tonificação muscular. 

É uma aula ideal para iniciantes pois cada um gere o seu próprio ritmo com 

mais ou menos intensidade, e com mais ou menos carga. 

 

 Extreme - é um programa de treino, circuito, este é feito por estações com 

duração de trinta segundo cada exercícios, descansando mais ou menos um 

minuto no intervalo de cada série. Durante esse período, os participantes 

realizam exercícios de resistência muscular localizada em diversas "estações" 

que são: exercícios dispostos por sequências baseadas em alternância dos 
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grupos musculares, para que não haja grande sobrecarga de um só grupo 

muscularem. Também é trabalhada a resistência muscular 

 

1.1.2. Wellness Linha  

 Cardiofitness - Permite desenvolver a capacidade cardiorrespiratória através de 

máquinas cardiovasculares como: passadeira, bicicleta, step e elíptica, 

melhorando, assim, a condição física e bem-estar geral. 

 

 Spinning/Spinifit- é uma aula de ciclismo feita em grupo, praticada inteiramente 

com a ajuda de uma bicicleta ergométrica desenhada especialmente para a 

modalidade, que permite facilmente ajustar a resistência da bicicleta ao seu 

próprio nível de treino. Ao praticar esta modalidade, naturalmente entra num 

programa individualizado obtendo um alto gasto calórico, fortalecendo a 

musculatura dos membros inferiores e melhorando o volume máximo de 

oxigénio (VO2máx), ou seja, tem uma melhor capacidade de transportar e utilizar 

oxigénio pelo corpo (treino cardiorrespiratório)  o qual é importante também 

para outras atividades. 

 

 Bodycombat – é uma atividade que combina movimentos e posições 

desenvolvidas a partir de uma série de disciplinas de autodefesa (karaté, o 

kickboxing, o tai-chi e o tae kwondo), fazendo sentir uma grande adrenalina. 

Isto faz-se acompanhar por músicas muito motivantes. Esta aula tem a duração 

de uma hora, dividindo-se em dez rotinas. Iniciando sempre um aquecimento da 

parte superior (ensinando os socos), seguindo-se da parte de inferior do corpo 

(concentrando-se nos pontapés frontais, laterais e para trás), de seguida é dada a 

aula propriamente dita, finalizando com os alongamentos. 

 

 Biojump – é uma aula feita em cima de um trampolim por 50 minutos, onde 

executa uma coreografia com muitos saltos diferentes, movimentos de corrida e 

outros, numa sequência muito dinâmica. A aula é segura e o impacto nas 
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articulações e coluna é mínimo (este equipamento amortece cerca de 87% do 

impacto), o que reduz o risco de lesão por impacto. O BioJump pode ser 

realizado por pessoas de vários níveis de condição física. É uma aula que 

promove igualmente um elevado gasto calórico, não só devido ao trabalho 

aeróbio, como o trabalho de resistência muscular exigido aos membros 

inferiores, zona lombar e parede abdominal.  

 

1.1.3. Wellness Ritmo 

 Danças Urbanas – basicamente abordam os vários estilos de dança desde o Old 

School até ao New School, locking, Poping, House, Ragga, Hip Hop, entre 

muitas outras. Esta é uma aula em que se tem como objetivo a criatividade, 

onde se inserem muitas das culturas existentes no mundo. 

 

 Biostep - é uma forma divertida para desenvolver a resistência 

cardiorrespiratória, coordenação motora e trabalho de força e resistência. Na 

primeira parte da aula, utiliza-se uma plataforma (step), para subir e descer, 

onde se realiza movimentos combinados e específicos.  

 

 Zumba Fitness - mistura ritmos mundiais, com uma coreografia fácil de seguir, 

para um exercício de todo o corpo. Esta aula contém ritmos rápidos e lentos que 

ajudam a tonificar todo o corpo. Tem como objetivo obter benefícios de cárdio 

e localizada, sendo que esta é feita em grupo. 

 

1.1.4. Wellness Equilibrio 

 Tai Chi Chuan - esta modalidade é composta por movimentos circulares, 

concomitantes com os respiratórios, que vão relaxando o corpo à medida que são 

efetuados, sem utilização de força física. As sequências aprendidas dos 

movimentos são contínuas, delicadas e circulares, desenvolvendo o alongamento 

do corpo e ativando a circulação do praticante, além de relaxar os músculos. 

Relaxa a mente, assim como o corpo. 
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 Corpo & Mente – trata-se de uma aula dinâmica de alongamentos, que tonifica e 

revitaliza o corpo, fazendo “libertar” os músculos que possam estar tensos, que 

leva a um estado de calma e bem-estar. Esta modalidade tem como objetivo 

melhorar a força muscular, a flexibilidade e ainda o relaxamento. 

 

1.1.5. Personal Training  

Soluções de treino personalizado e individual - O Personal Trainer (PT) é um 

profissional com formação específica, que prescreve um plano de treino 

individualizado, adaptado às características, necessidades e desejos de cada utente que 

procura a solução para um determinado objetivo, ligado ao exercício físico. Os motivos 

podem ser a perda de peso, aumento da massa muscular, tonificar, melhorar 

performances desportivas, ganhar força, melhorar resistência cardiovascular, entre 

outras. Os clientes que não desejem ter este tipo de acompanhamento específico têm 

direito a uma orientação inicial em sala de exercício. 

 

 

1.2. Caracterização da população-alvo 

Nesta Academia, podemos verificar que existem pessoas de várias idades, 

desde adolescentes a idosos. No entanto, a grande maioria dos clientes têm idades 

compreendidas entre os catorze e os sessenta e cinco anos, tendo cerca de duzentos e 

cinquenta clientes. 

Posto isto, pude verificar que maior parte dos utentes possuem uma ocupação 

profissional, sendo que o ginásio tem maior adesão ao final da tarde. Os motivos, ou 

seja, os objetivos pelos quais os clientes procuram o ginásio são muitos, tais como: 

estéticos (perder peso/ ganhar peso/ aumento de massa muscular/ tonificação muscular, 

entre outros); profissionais (como seguranças), ou mesmo para convívio social, 

reabilitação, entre muitas outras razões existentes. 
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2. Objetivos de Estágio 

Os objetivos de estágio contemplavam três grandes áreas de intervenção: 

Sala de exercício: 

 Desenvolver competências no manuseamento e das máquinas que compõe a sala 

de exercício; 

 Compreender o tipo de trabalho muscular associado; 

 Observar e compreender as metodologias de treino implementadas pelo ginásio; 

 Acompanhar os clientes durante a sessão de treino, prestando auxilio no 

manuseamento das máquinas e ainda ajudar nas avaliações físicas dos Clientes.  

Aulas de grupo:  

 Observar e compreender as metodologias de planeamento das aulas de grupo; 

 Participar como aluna.  

Na parte administrativa: 

 Compreender a dinâmica do ginásio; 

 Ajudar na receção; 

 Ajudar na arrumação e manutenção do material. 

 

3. Integração na Academia 

A integração na academia foi excelente. Já conhecia maioria dos instrutores, 

pois já estagiei nesta instituição quando frequentei o Curso Tecnológico de Desporto da 

Escola Secundária Dr. Cristina Torres. Apesar de, no primeiro estágio, ter trabalhado 

maior parte do tempo na parte da administração, também consegui adquirir alguns 

conhecimentos básicos sobre monitorização das sessões de treino. 

Posto isto, quando me apresentei no local de estágio, no dia 8 de Julho, foi 

mais fácil para mim, quando o instrutor Rui nos ensinou quais os exercícios feitos em 

cada máquina, que músculos estariam a exercitar, entre outras coisas. 

Pelo motivo que já indiquei anteriormente, ou seja, o facto de já conhecer a 

instituição, é que vim estagiar novamente para a mesma, também pelo facto de no meu 

futuro querer seguir esta área (instrutora de Academias), mais no processo de 

reabilitação física.  
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Contudo, foi importante relembrar como tudo funcionava no Biocorpo para que 

no futuro me pudesse sentir mais à vontade, na realização das tarefas. Rapidamente, fui 

ganhando autonomia suficiente para organizar planos de treino e tomar iniciativa para 

modificar alguns exercícios, sem que necessitar de esperar pela indicação de algum 

instrutor. 

 

4. Atividades Desenvolvidas 

As atividades nesta Academia iniciaram no dia oito de Julho de 2013 e tiveram o 

seu término no dia vinte e quatro de Agosto de 2013. Posto isto, vou passar a descrever 

o trabalho feito, dividindo pelo acompanhamento na Sala de exercícios, a avaliação da 

aptidão física, as aulas que acompanhei como aluna e ainda o trabalho feito na parte 

administrativa.  

 

4.1. Sala de Exercício 

4.1.1. Acompanhamento na Sala de Exercício 

Inicialmente o instrutor Rui ensinou-nos o que cada máquina de musculação 

faz, ou seja, quais os exercícios realizados em cada uma e quais os erros mais comuns 

que os utentes poderão fazer em cada exercício. Explicou ainda os objetivos do treino 

de musculação.  

Segundo Calderon(2007), o treino de musculação tem como objetivo: 

1. Tonificar os músculos; 

2. Aumentar a força (existindo assim a força de resistência, a força máxima e a 

força explosiva):  

- Força de resistência - esta consiste em fazer exercícios relativamente 

moderados em períodos prologados. Deve-se aumentar o número de 

repetições, ou seja, de quinze a vinte repetições, com pouca carga (cerca de 

50% a 70% da força máxima do individuo) 

- Para ganhar massa muscular – uma vez que a intensidade aumenta (cerca de 

75% s 85%) o número de repetições tende em diminuir (cerda de oito a doze 

repetições para esse exercício). 
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- Para ganhar força- a carga tem de ser maior) acima de 85%), sendo que o 

número de repetições também diminui (de quatro a seis repetições). 

Até ganhar autonomia para prescrever atividade física aos utentes, 

simplesmente acompanhava – os às respetivas máquinas de cardiofitness e ajudava no 

que precisassem na parte de musculação, tentando sempre corrigir os erros cometidos 

por estes, de acordo com o que já me foi lecionado, sendo sempre visionada pelo 

instrutor. 

Nos dados referidos na tabela seguinte (tabela 1), podemos verificar quais os 

objetivos dos clientes que acompanhei assim como alguns dados pessoais dos clientes. 

 

Tabela 1 – Objetivos de Treino e dados pessoais dos clientes  

Nome do 

Cliente 
Idade 

Programa de 

treino 
Profissão Objetivo de Treino 

Obtenção de 

resultados 

Sim Não 

Utente A 13 

Susana (com 

supervisão) – 

Anexo III 

Estudante/J

ogador de 

Futebol 

- Manutenção de aptidão física. 

- Aumento de força nos membros 

inferiores 

X  

Utente B 18 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo IV 

Estudante 

de Desporto 
- Aumento da massa muscular X  

Utente C 17 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo V 

Estudante/J

ogador de 

Futebol 

- Aumento da massa muscular; 

- Manutenção de aptidão física. 
X  

Utente D 15 
Tomás 

Anexo VI 
Estudante 

- Controlo de peso; 

- Melhoria de aptidão física. 
X 

 

Utente E 17 
Tomás 

Anexo VII 
Estudante - Perda de massa gorda. X  

Utente F 50 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo VIII 

Reformado - Manutenção da aptidão física.  X 

Utente G 16 
Tomás  

Anexo IX 

Estudante/S

urfista 

- Perda de massa gorda; 

- Melhoria de aptidão física. 
  

Utente H 30 
Luís Pedro 

Anexo X 

Trabalhador

a fabril 
- Reabilitação física. X  

Utente I 51 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo XI 

Professora 

- Perda de massa gorda; 

- Psicológico; 

- Melhoria do equilíbrio. 

X X 

Utente J 

14 

Susana + Marie 

(com 

supervisão) 

Anexo XII 

Estudante/J

ogador de 

Futebol 

- Aumento de força; 

- Melhoria/manutenção de aptidão 

física. 

X  Utente K 

Utente L 

Utente M 16 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo XIII 
Estudante 

- Perda de massa gorda; 

- Aumento de força. 
 X 

Utente N 17 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo XIV 

Estudante/J

ogador de 

Basquetebol 

- Melhoria/manutenção de aptidão 

física; 

- Aumento de massa muscular; 

- Melhoria no salto de impulsão. 

X  



Instituto Politécnico da Guarda 

ESECD – CET de Treino Desportivos de Jovens Atletas 

Susana Moreira 5007631 

 

11 
 

Utente O 17 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo XV 

Estudante/

Modelo 

-Aumento/tonificação da massa 

muscular. 
X  

Utente P 35 

Susana (com 

supervisão) 

Anexo XVI 

Enfermeiro - Perda de massa gorda. X  

Utente Q 20 
Tomás 

Anexo XVII Estudante 
- Aumento/tonificação da massa 

muscular. 
X  

(a) O utente sem obtenção de resultados devido a um acidente de viação. 

 

4.1.1.1. Conclusão de obtenção de resultados 

Em relação aos utentes que não tiveram obtenção de resultados, podemos 

verificar vários fatores para este resultado.  

No caso do utente F, este logo no primeiro treino referiu que  existia dor na 

zona do gémeo, sendo que essa dor aumentava quando este corria, ou seja, quando 

existia muito impacto na zona do membro inferior, na minha opinião, esta é uma das 

razões pelo qual este não obteve resultados Para além desse fator, a sua idade e a 

alimentação que tinha. 

No caso da utente I (Figura 3), no que diz 

respeito aos resultados psicológicos podemos dizer 

que estes foram alcançados, visto que, esta senhora já 

não se encontrava a tomar antidepressivos. 

Relativamente aos resultados físicos obtidos podemos 

dizer que estes não foram conseguidos sendo 

praticamente nulos. Este resultado pode dever-se a um 

conjunto de fatores. Para além do sexo e idade, podemos apontar como possíveis causas 

o insucesso as seguintes condicionantes: a falta de atividade física fora da academia, os 

problemas físicos que estão associados aos problemas psicológicos, o consumo de 

medicação, entre outros. 

Já em relação ao utente M, na minha opinião o que fez com que este não 

obtivesse os resultados pretendidos, foi a vida não saudável que este tinha, ou seja, o 

facto de ser um fumador ativo quando este tinha um problema de saúde, nomeadamente 

asma. 

Figura 3 – Utente I a realizar Extensão 

de Quadricípites 
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Em relação a todos os outros utentes que tiveram obtenção de resultados, é de 

salientar que o Utente A tem dificuldade em estabilizar os abdominais, por isso mesmo 

é que ao longo dos treinos, trabalhávamos muito essa vertente. Não só com este utente, 

mas também com outros, foi realizado um treino funcional, como podemos certificar na 

Figura 4. Este treino é baseado numa prescrição coerente e segura de exercícios que 

permitam a estimulação do corpo humano de um modo capaz de melhorar todas as 

qualidades do sistema músculo-esquelético, como a força, 

a velocidade, o equilíbrio, a coordenação, a flexibilidade, 

a lateralidade, a resistência cárdio e neuromuscular e 

também a motivação através da manutenção do centro de 

gravidade do corpo (Campos, 2008). 

Relativamente à utente H, ao longo das sessões 

de treino fui observando o cansaço dela, falei com o 

instrutor que lhe elaborou o plano de treino e este disse-

me para continuar a executar os mesmo exercícios mas 

diminuir no número de repetições, ou seja, quando ela já 

tinha conseguido passar das quinze repetições para as 

dezoito ou vinte, tivemos de voltar a diminuir e pedir-lhe 

que fizesse as quinze repetições. Contudo, esta referiu que já se consegue equilibrar 

muito melhor e que já consegue levar uma vida profissional melhor. 

 

4.1.2. Aulas de grupo 

Esta oportunidade que surgiu, participar nas aulas de grupo, é de salientar que 

os diversos professores das diferentes modalidades foram recetivos à nossa presença, 

tendo assim a oportunidade de adquirir alguns conhecimentos nas outras áreas, bem 

como observar modos e estratégias para manter a aula interessante e despertar a atenção 

dos alunos para a prática de atividade física. 

Posso referir que, para mim, torna-se muito complexo realizar algumas aulas 

de grupo em que tenhamos coreografia, pois não me sinto muito à vontade. Sendo 

assim, na minha opinião as aulas de grupo em que melhor me adaptei foram as de 

Extreme, Biofuncional e Corpo & Mente.  

Figura 4 – Exercícios de Treino 

Funcional/propriocetivos 
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Extreme proporcionou-me a aprendizagem de vários exercícios com o TRX, o 

Bosu, a Plataforma Polimétrica, entre muitos outros objetos que se podem utilizar num 

treino em circuito. 

Já Biofuncional e Corpo & Mente proporcionaram-me a aprendizagem tanto de 

exercícios localizados somente com o peso do nosso corpo como também de 

alongamentos em que tínhamos de trabalhar também com o peso do nosso corpo e 

tínhamos a oportunidade de trabalhar o equilíbrio e a concentração.  

 

4.1.3. Avaliação da aptidão Física 

Tive oportunidade de acompanhar uma avaliação a uma utente. Nas avaliações 

existe uma ordem que deve ser seguida. Sendo assim, o instrutor que estava a fazer a 

avaliação iniciou, esta mesma, explicando a razão pela qual a utente estaria a fazer a 

avaliação, que é para ver se existe algum risco para a saúde na prática de exercício 

físico e porque atualmente já não é necessário atestados médicos para a prática de 

exercício físico num ginásio.  

De seguida a cliente preencheu os documentos com os seus dados pessoais, e 

que teria de referir quais os objetivos pelos quais se deslocou ao ginásio, o instrutor que 

realizou a avaliação fez perguntas relacionadas com a sua saúde e de seguida, esta 

assinou um termo de responsabilidade.  

Posto isto, passamos à avaliação propriamente dita, iniciámos com a medição 

de pressão arterial, de seguida medimos a sua altura, o seu peso, a circunferência da 

cintura, verificámos a percentagem de massa gorda com a balança, inserindo o seu peso 

e a sua altura. Depois a cliente realizou o teste de aptidão cardiorrespiratória (teste de 

Mcardel no banco), este teste tem como objetivo subir e descer uma plataforma com 

altura de 41 cm, ao som de um bip.  

Posteriormente, avaliámos a flexibilidade da utente, com o teste senta e 

alcança. Por fim, o Rui explicou o resultado da avaliação. Pudemos verificar que a 

utente tinha a percentagem de massa gorda um pouco elevada, mas todos os outros 

testes realizados estavam razoáveis. Devido ao facto destas avaliações conterem 

demasiados dados pessoais, não me foi permitido ficar com uma cópia. 
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Juntamente com a minha colega de estágio e com o supervisionamento do 

instrutor Rui Pereira, realizámos um género de avaliação à utente que (neste caso foi a 

Marie que a seguiu durante estas quatrocentas horas de estágio, Rosa Domingues), para 

que o instrutor Rui Pereira pudesse realizar um novo plano de treino para esta cliente. 

Sendo assim, medimos: 

 Idade – 60 anos; 

 A circunferência da cintura – 109cm; 

 A percentagem de massa gorda – 52%; 

 Altura – 1,58 cm; 

 Peso – 83,4cm; 

 Flexibilidade – 25 cm; 

Podemos observar que esta senhora tem uma grande percentagem de massa 

gorda, tem demasiado peso para a altura que tem. Mas em contrário, a sua flexibilidade 

é excelente, tendo em conta a sua idade, o seu peso e ainda a circunferência da cintura. 

 

4.1.4. Trabalho Administrativo 

Durante todo o estágio também estive ligada à parte administrativa, organizei 

as fichas de inscrição (Anexo XVIII) por ordem alfabética, nos respetivos dossiers, com 

a minha colega de estágio.  

Também organizei planos de treinos nos dossiers igualmente por ordem 

alfabética. 

Fizemos manutenção das bicicletas de spinning e ainda dos halteres na zona da 

sala de musculação, que podemos ver na figura 5. 

 

Figura 5 – Sala de musculação 
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4.2. Atividades Pontuais 

É importante que ao longo de um estágio sejam realizadas atividades pontuais, 

posto isso, foi realizado um evento e ainda uma caminhada com os utentes do ginásio, 

como vou referir nos pontos seguintes. 

 

4.2.1. Caminhada/corrida noturna 

Esta caminhada/corrida noturna já estava planeada antes de iniciar o estágio, 

esta tinha como objetivo convívio social, divertimento e principalmente que os clientes 

pudessem praticar atividade física num outro ambiente que não dentro de um ginásio. 

Podemos verificar que para além dos ganhos físicos que proporcionam, este 

tipo de atividades tem também enormes ganhos psicológicos: pela inspiração e 

tranquilidade que resulta do contacto com outro meio, neste caso com a maresia, pelos 

efeitos antidepressivos que originam, entre outros (Barata, 2003) 

Foi uma corrida de 10 Km, ou seja, do Oásis da Figueira da Foz até ao Cabo 

Mondego e vice-versa. Houve cerca de 25 participantes, o que na minha opinião foi 

excelente.  

 

4.2.2. Evento Integrado no Estágio 

Na minha opinião, todos os estagiários, que estão ligados ao Desporto, 

deveriam realizar eventos, não só é importante para quem realiza como também para 

quem participa neste. Então quando se trata de um evento que é para ajudar alguém 

mais necessitado e que necessita de cuidados médicos, ainda se torna mais satisfatório 

de fazer. 

No dia 1 de Agosto, tivemos uma reunião com o Daniel Sopas e o Vítor 

Tomas, com o objetivo de discutir a organização de um evento proposto por mim e pela 

minha colega de estágio. Este evento surgiu, não só integrado no nosso estágio, como 

também para ajudar uma bebé que tem o nome de Margarida e nasceu com paralisia 

cerebral. Esta precisa de vários tratamentos até aos seus quatro anos para que, no seu 

futuro, possa ser um pouco mais independente.  

Sendo assim, no dia 3 de Agosto, estipulamos que aulas iriam ser dadas por 

cada uma e ainda por mais dois instrutores. A partir dai, estipulamos que cada pessoa 
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que quisesse ir ao evento teria de contribuir com um donativo monetário, não tinha 

valor mínimo, o que importaria era que pudessem ajudar. Todo o dinheiro que 

conseguíssemos angariar era 100% revertido para a Margarida. O nome do evento seria 

“Vem Dançar Pela Margarida!”. 

No dia 10 de Agosto fizemos o cartaz juntamente com o Daniel Sopas e 

começamos a divulgar o evento, essa divulgação foi feita pelas redes sociais e por 

cartazes (ver em Anexo XIX).  

Podemos concluir, que apesar de muitas pessoas não ter ido praticar as aulas 

estipuladas, foram até à Academia para doar o seu donativo, o que foi muito bom. 

Conseguimos angariar quase duzentos euros para reverter para a Margarida. 

 

4.2.2.1. Aula de Cardio/Alongamentos do evento – Vamos Dançar Pela 

Margarida 

O estipulado era eu dar uma aula de grupo que tivesse vários exercícios de 

cárdio, coreografados e no fim dava os alongamentos. 

Devido ao facto de eu não me sentir preparada para 

inserir os passos dos exercícios no tempo da música, 

mudei a minha aula para um treino em Circuito (Ver 

plano de aula em Anexo XX).  

Devido ao facto de ter havido aulas antes da 

minha, não houve necessidade de realizar 

aquecimento. 

Ao longo da aula fui corrigindo as posturas 

que os utentes realizavam, como podemos verificar na 

Figura 6. Fui dando feedbacks positivos para que 

estes se sentissem motivados. 

No fim da aula dei os Alongamentos 

como estava estipulado no plano (Figura 7) 

   

Figura 6 – Correção do exercício de 

Remada com barra 

Figura 7 – Fase de alongamentos 
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5. Reflexões Finais 

Depois de realizar este estágio, o balanço final é bastante positivo. Posso 

constatar que foi uma experiencia bastante enriquecedora. Foi possível acompanhar 

diversos clientes, cada um com a sua dificuldade, bem como encontrar soluções para os 

vários problemas que foram surgindo. Tive ainda a oportunidade de recolher conceitos e 

informações sobre exercícios adequados às diversas pessoas não excluindo ninguém 

devido a algum problema que poderia ter. 

Na minha opinião, foi um estágio bastante completo que possibilitou o contacto 

com as mais variadas áreas do fitness, bem como com o grande número de clientes 

frequentadores deste espaço. O bom ambiente existente na academia fez com que se 

tornasse mais agradável, existindo sempre entreajuda e vontade de aprender. 

 É de salientar que os utentes que eu acompanhei, até ao último dia de estágio, 

estavam a conseguir alcançar os seus objetivos; foram pessoas excelentes com quem 

gostei imenso de trabalhar. Já em relação ao evento organizado posso dizer que foi bem 

organizado, apesar de não ter tido muita adesão, provavelmente porque estávamos no 

mês de Agosto e maioria dos utentes encontravam-se de férias e também porque 

existem muitos eventos para ajudar a pequena Margarida e, como é obvio, não se pode 

ir a tudo. 

Em relação à equipa de instrutores do Biocorpo, posso referir que foram todos 

excelentes, foram sempre prestáveis, prontos a esclarecer qualquer dúvida e ajudando 

sempre que necessário. 

A maior dificuldade encontrada foi a elaboração deste relatório, dado que é 

difícil passar para o papel toda a experiência vivida.  

Outra dificuldade que senti e ainda não está superada, foi a realização das aulas 

de grupo. No evento tinha de dar uma aula de grupo coreografada e não consegui devido 

à dificuldade em coordenar a coreografia com a musica, bem como o pouco à vontade 

em apresentar a aula para pessoas desconhecidas. Esta foi a minha maior dificuldade, 

espero que no futuro consiga supera-la, pois à medida que se vai ganhando experiência, 

vai-se perdendo os medos e vergonhas. 

Creio que é fundamental ter uma boa relação com os supervisores, pois se algo, 

no início, não correr bem pode prejudicar a continuidade do estágio. 
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Penso que a minha prestação enquanto estagiária foi boa, tendo sempre 

cumprido com as responsabilidades e tendo a preocupação de executar todas as tarefas 

pedidas da melhor forma. Fui pontual e mantive uma boa relação entre mim, a minha 

colega de estágio e toda a equipa do Biocorpo.   
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7. Anexos 

 

Anexo I – Plano de Estágio  

Anexo II – Fichas de Avaliação 

Anexo III – Plano de Treino do utente A 

Anexo IV – Plano de Treino do utente B 

Anexo V – Plano de Treino do utente C 

Anexo VI – Plano de Treino do utente D 

Anexo VII – Plano de Treino do utente E  

Anexo VIII – Plano de Treino do utente F 

Anexo IX – Plano de Treino do utente G 

Anexo X – Plano de Treino do utente H 

Anexo XI – Plano de Treino do utente I 

Anexo XII - Plano de Treino do utente J, K e L 

Anexo XIII – Plano de Treino do utente M  

Anexo XIV – Plano de Treino do utente N 

Anexo XV – Plano de treino do utente O 

Anexo XVI – Plano de Treino do utente P 

Anexo XVII – Plano de Treino do utente Q 

Anexo XVIII – Fichas de Inscrição 

Anexo XIX – Cartaz do Evento “Vamos Danças pela Margarida” 

Anexo XX – Plano de aula do Evento   
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Anexo I – Plano de Estágio 
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Anexo II – Fichas de Avaliação 
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Anexo III – Plano de Treino de utente A 

 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 6 e 14 de Agosto de 2013                              Treino: 6 e 7 

Utente: A 

Estagiária: Susana Moreira                             Supervisor: Tomás/Rui 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta 15’ Quickstar 2 

Passadeira    

Remo    

Elíptica 18’ 8 1 

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

Contração 

normal 
3 1’[30’’] 

 Elevação de 

pernas com 

bola de 

softball 

3 1’ [30’’] 

Pernas 

Agachamento 3 15  

Agachamento 

com Bola 

Medicinal 

 

3 

 

15 

 

4 Kg 

Agachamento 

no Bosu 
3 15  

Agachamento 

no Bosu com 

Bola 

Medicinal 

3 15 4 Kg 

Peitoral 
Prensa de 

Peito 
2 15 15 Kg 

Dorsal 

Puxada em 

Puxador 

Baixo 

2 15 15 Kg 



 

Observações: Inicia o treino com elíptica, realiza de seguida os exercícios de 

localizada, fazendo bicicleta de seguida e por fim alongamentos. 
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Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 22 e 23 de Julho de 2013                              Treino: 4 e 5 

Utente: A 

Estagiária: Susana Moreira                            Supervisor: Tomás/Rui 

 

Observações: Iniciar o treino com passadeira, de seguida realizar os exercícios 

localizados, seguido de Remo e finalizando com Alongamentos. 

 

 Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta    

Passadeira 18’ Manual 6.8 Km/h 

Remo 1500m  8 

Elíptica    

Stair    

 Músculo Exercício Séries Tempo carga 

Treino no 

TRX 
Abdominal 

Contração 
normal com os 

joelhos 
fletidos 

3 30’’ [15’’]  
Prancha no 

TRX 
flexionando os 

joelhos e 
levando 

lateralmente 
junto ao corpo 

Bosu 

Abdominal 

Prancha  

Bosu para 

tentativa de 

estabilização 

3 30'' [15]  

Pernas 

Saltar pés 
juntos para 

Bosu 
3 30’’ [15’’]  

Estabilizadores dos 

Pés 

Agachamento 
com um perna 

de cada vez 
3 30’’  
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CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 16 de Julho de 2013                              Treino: 3 

Utente: A 

Estagiária: Susana Moreira                            Supervisor: Tomás/Rui 

 

 Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta 12’ Intervalado 7 

Passadeira    

Remo 1000m  7 

Elíptica 15’ 7 1 

Stair    

 Músculo Exercício  Tempo carga 

1ª Série 

Treino no 

TRX 

Pernas e abdominais 

 
Subir e descer 
da plataforma 

polimétrica 

 30’’ [15’’]  

Pernas 
Saltos laterais 

no TRX 
 30’’ [15’’]  

Pernas Afundo  
30 ‘’ + 30’’ 

[15’’] 
 

Peitoral Peito no TRX  30’’ [15’’]  

Bicípite 
Bicípite no 

TRX 
 30’’ [15’’]  

2ª Série 

Pernas + Abdominal 
Starter Sprint 

no TRX 
 30’’ [15’’]  

Pernas 

Saltos c/ 

agachamento 

no TRX 

 30’’ [15’’]  

Abdominal 

Prancha no 

TRX, 

flexionando o 

s joelhos em 

direção ao 

corpo 

 30’’  



Observações: Iniciar o treino com Elíptica, de seguida realizar a 1º Série de exercícios 

localizados, no intervalo das séries realiza Remo, no final da 2º Série faz bicicleta e por 

fim alongamentos. 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 15 de Julho de 2013                      Treino: 2 

Utente: A 

Estagiária: Susana Moreira                    Supervisor: Tomás/Rui 

 Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta inclinada 18’ 3 5 

Passadeira    

Remo  1000m 7 

Elíptica 12’ 7 1 

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal  
3 15 

 
Flexão da 

Anca 
3 15 

Lombares 

 

Extensão do 

tronco 

(lombares) 

3 15  

Dorsais 

Puxada em 

puxador 

baixo 

3 15 15 Kg 

Puxador atrás 

com puxador 

alto 

3 15 15 Kg 

Peitoral 

Prensa de 

peito em 

máquina 

3 15 20 Kg 

Pernas 

Leg Curl 3 12 15 Kg 

Extensão 

Quadricípites 
3 12 15 Kg 

Ombros 
Elevações 

Frontais 
2 15 

1,5 

Kg 

Abdominais 

Prancha 

isométrica no 

Bosu 

3 30’’  

Pernas 

Agachamento 

com Bola 

Medicinal 

3 15 4 Kg 



 

Observação: 3 máquinas de Cardiofitness intervaladas com o treino localizado, sendo 

que a elíptica será a ultima máquina de Treino. 

  Intervalar exercícios de dorsal com exercício de Peito. 

  Finalizando sempre com Alongamentos. 

 

Bicipetes 
Curl 

Alternado 
2 15 5 Kg 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 11 de Julho de 2013                              Treino: 1 

Utente: A 

Estagiária: Susana Moreira                             Supervisor: Tomás/Rui 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta 20’ Intervalado 10 

Passadeira 12’ Manual 

4,5 

Km/h -

> 

Remo    

Elíptica 15’ 7  

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 15 

 
Prancha 

isométrica 
3 

Máximo 

tempo que 

conseguisse 

Lombares 

 

Extensão do 

tronco 

(lombares) 

3 15  

Oblíquos 

Extensão 

Lateral C/ 

Haltere 

3 10 2,5Kg 

Adutores/abdutores 

Abdução/ 

adução da 

anca 

3 15  

Abdominais 

Elevações de 

pernas com 

força externa 

3 15  



 

 

Observação: 3 máquinas de Cardiofitness intervaladas com o treino localizado, sendo que 

a passadeira será a ultima máquina de Treino. 

  Finalizando sempre com Alongamentos. 

 

Abdominais 

Prancha 

isométrica no 

Bosu 

3 30’’  

Pernas 

Agachamento 

com Bola 

Medicinal 

3 15 4 Kg 
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Anexo IV – Plano de Treino de utente B 
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Anexo V - Plano de Treino de utente C 
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Anexo VI - Plano de Treino de utente D 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

ESECD – CET de Treino Desportivos de Jovens Atletas 

Susana Moreira 5007631 

 

27 
 

Anexo VII - Plano de Treino de utente E 
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Anexo VIII - Plano de Treino de utente F 

  



Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

 

Data: 12 de Julho de 2013                              Treino: 2 

Utente: F  

Estagiária: Susana Moreira                           Supervisor: Tomás/Rui 

 

 

Observações: 3 máquinas de cardiofitness alternadas com os abdominais e lombares. 

Finalizando com Alongamentos 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta inclinada 15’ 3 1 

Passadeira 15’  
4,8 

Km/h -> 

Remo 1500m  10 

Elíptica    

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 15  

Flexão 

Lateral com 

Haltere 

3 15 2,5 Kg 

Elevação de 

Pernas 
3 15 

 
Lombares Extensão 

Tronco 
3 15 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

 

Data: 8 de Julho de 2013                              Treino: 1 

Utente: F 

Estagiária: Susana Moreira                          Supervisor: Tomás/Rui 

 

Observações: Inicia o treino com bicicleta inclinada, de seguida faz exercícios de 

abdominais e lombares, seguindo de passadeira finalizando com alongamentos 

 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta inclinada 20’ 2 2 

Passadeira 15’ Manual 
4,5 

Km/h -> 

Remo    

Elíptica    

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 15 

 

Contração 

Obliquo 
3 15 

Elevação de 

Pernas 
3 15 

Lombares Extensão 

Tronco 
3 15 
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Anexo IX - Plano de Treino de utente G  
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Anexo X - Plano de Treino de utente H 
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Anexo XI - Plano de Treino de utente I 

  



Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

 

Data: De 5 de Agosto a 24 de Agosto de 2013              Nº de treinos: 2 a 3x p/ semana 

Utente: I 

Estagiária: Susana Moreira                                        Supervisor: Rui Pereira 

 

 

Observações: 3 máquinas de cardiofitness, alternando com a localizada. 

Finalizando com Alongamentos 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta inclinada 15’ 1 1 

Passadeira 20’ Manual 
4,5 

Km/h -> 

Remo 1000m  7 

Elíptica 12’ 7 1 

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 12  

Elevação de 

Pernas 

(alternadas) 

3 12 

 

Lombares 
Elevação do 

tronco no 

chão 

3 15 

Quadricípites Extensão de 

Quadricípites 
2 12 10 Kg 

Peitoral Prensa de 

Peito 
2 12 10 kg 



Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

 

Data: De 12 de Julho a 5 de Agosto de 2013             Nº de treinos: 2 a 3x p/ semana 

Utente: I 

Estagiária: Susana Moreira                                    Supervisor: Rui Pereira 

 

 

Observações: 2 máquinas de cardiofitness, alternando com a localizada. 

Ao longo dos treinos iriamos mudando as máquinas de cardiofitness. 

Finalizando com alongamentos. 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta inclinada 15’ 1 1 

Passadeira 20’ Manual 
4,0 

Km/h -> 

Remo    

Elíptica 12’ 7 1 

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 12  

Elevação de 

Pernas 

(alternadas) 

3 12 

 

Lombares 
Elevação do 

tronco no 

chão 

3 15 

Quadricípites Extensão de 

Quadricípites 
2 12 10 Kg 
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Anexo XII - Plano de Treino de utente J, K e L 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 15 de Julho a 7 de Agosto de 2013                           Treino: - 

Utente:  J, K, L 

Estagiária: Susana Moreira e Marie Santos                        Supervisor: Tomás/Rui 

Observações: 3 máquinas de cardiofitness alternadas com a localizada. 

Finalizar com alongamentos 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta 20’ Manual 7 

Passadeira 12’ Manual 
7,5 - 11 

Km/h 

Remo    

Elíptica 15’ 7 1 

Stair    

 Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 15 

 
Elevação de 

pernas 
3 15 

Pernas 

 

Extensão de 

quadricípites 
3 15 20 Kg 

Leg Curl 3 15 15 Kg 

Dorsal 

Puxada em 

puxador 

baixo 

3 15 20 Kg 

Peitoral 
Prensa de 

peito 
3 15 15 Kg 

Tricípite 
Tricípite em 

Puxador alto 
3 15 10 Kg 

Ombros 
Elevações 

Frontais 
3 15 2,5 Kg 

Bicípite 
Curl 

alternado 
3 15 2,5 Kg 
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Anexo XIII - Plano de Treino de utente M 
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Anexo XIV - Plano de Treino de utente N 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 1 e 8 de Agosto de 2013           Treino: Complemento ao seu programa de Treino 

Utente: N                   -                    Treino de Impulsão  

Estagiária: Susana Moreira                Supervisor: Rui Pereira 

 

 

Observações: Depois de realizar o treino de impulsão, realiza alongamentos. 

 Exercício Repetições 

Treino de Impulsão 

100 Saltinhos 30’’ 

20 Saltos joelho ao peito 15’’ [10] 15’’ 

Agachamento mais salto 15’’ [10] 15’’ 

Passe de bola medicinal mais receção 

mais lançamento 
45’’ [20’’] 45’’ 

Subir plataforma e salta 1’ [15’’] 1’ 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 25 e 30 de Julho de 2013          Treino: Complemento ao seu programa de Treino 

Utente: N                                         Treino de Impulsão  

Estagiária: Susana Moreira               Supervisor: Rui Pereira 

 

Observações: Por fim realiza alongamentos. 

 Exercício Repetições 

Treino de Impulsão 

1ª Série 

Subir e Descer escadas 5x 1’ 

Saltar entre plataformas polimétricas 
30’’ [15’’] + 30’’ [15’’] 

+ 30’’ [1’] 

 Salto máximo com TRX 
30’’ [15’’] + 30’’ [15’’] 

+ 30’’ [1’] 

Agachamento encostado à parede 
3x o máximo tempo 

que conseguir 

Afundo com TRX 
TRX - 30’’ [15’’] + 

30’’ [15’’] + 30’’ [1’] 

2ª Série 

Afundo com TRX com Salto máximo 
45 [15’’] + 45’’ [15’’] 

+45 [1’] 

Sprinter start TRX 
45 [15’’] + 45’’ [15’’] 

+45 [1’] 

20 Saltos com joelho ao peito 
(1’) 

 

Salto lateral em TRX 

30’’ [15’’] + 30’’ 

[15’’] + 30’’ [1’] 

10 Saltos máxima altura  (1’) 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 15 a 22 de Agosto 2013            Treino: Complemento ao seu programa de Treino 

Utente: N                        -                Treino de Impulsão  

Estagiária: Susana Moreira                Supervisor: Rui Pereira 

 

 

Observações: Depois de finalizar o treino de impulsão, realiza alongamentos. 

 Exercício Repetições 

Treino de 

Impulsão 

1ª Série 

100 Saltinhos 30’’ 

20 Saltos joelho ao peito 15’’ [10] 15’’ 

Agachamento mais salto 15’’ [10] 15’’ 

Passe de bola medicinal mais receção mais lançamento 45’’ [20’’] 45’’ 

Subir plataforma e salto máximo com bola medicinal 1’ [15’’] 1’ 

2ª Série 

100 Saltinhos com bola medicinal 30’’ 

20 Saltos joelho ao peito com bola medicinal 15’’ [10] 15’’ 

Agachamento mais salto com bola medicinal 15’’ [10] 15’’ 

Passe de bola medicinal mais receção mais lançamento 45’’ [20’’] 45’’ 

Subir plataforma e salto máximo com bola medicinal 1’ [15’’] 1’ 
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Anexo XV – Plano de treino de utente O 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

ESECD – CET de Treino Desportivos de Jovens Atletas 

Susana Moreira 5007631 

 

36 
 

Anexo XVI - Plano de Treino de utente P 
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Anexo XVII - Plano de Treino de utente Q 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

Data: 7 de Agosto de 2013                              Treino: 1 – Adaptação anatómica 

Utente: Q 

Estagiária: Susana Moreira                             Supervisor: Tomás/Rui 

 

 

 

Exercício Tempo Programa Nível 

Cardiofitness 

Bicicleta  20’ Intervalado 10 

Passadeira 10’ Manual 
5 – 9 

Km/h 

Remo    

Elíptica    

Stair    

 

Musculo Exercício Series Repetições Carga 

Musculação 

Abdominais 

 

Contração 

normal 
3 15 

 
Elevação das 

pernas 
3 15 

Lombares 

 

Extensão do 

tronco 
3 15 

Pernas 

Extensão de 

quadricípites 
2 15 25Kg 

Leg Curl 2 15 25 Kg 

Peitoral Pec Deck 2 15 20 Kg 

Dorsal 
Puxada em 

puxador baixo 
2 15 20 Kg 

Bicípite Curl Alternado 2 15 
2,5 

Kg 

Tricípite 
Tricípite em 

puxador alto 
2 15 10 Kg 



Observações: inicia com bicicleta para ativação funcional, de seguida faz musculação e 

por fim finaliza com passadeira, fazendo de seguida os abdominais. 
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Anexo XVIII – Fichas de Inscrição 
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Anexo XIX –Cartaz do Eventos “Vamos Danças pela Margarida” 
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Anexo XX – Plano de aula do Evento 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas 

Biocorpo – Academia de Cultura Física 

“Vamos Dançar Pela Margarida” 

Data: 17 de Agosto de 2013                               

Estagiária: Susana Moreira                                          Supervisor: Vítor Tomás 

Tipo de Treino: Circuito                         

 

 
Nome do 
Exercício 

 

 
Objetivos 

 
Conteúdo 

 
Recursos 

 
Material 

 
Tempo 

Ativação 
Funcional 

 

 

 Preparar o 
corpo para 
a aula, 
aquecend
o os 
membros 
inferiores 
e 
superiores 
tentando 
assim 
evitar 
lesões. 

 

 

 Corrida média;  

 Rodar membros 
superiores e 
inferiores; 

 Fazer 
movimentação 
circular com o 
pescoço; 

 Skippings baixa, 
médio, altos e 
nadegueiro; 

  

8 alunos  

 
5’ 

minutos 

Circuito 

 

 Treinar 
força  

 

 

- Subir e descer 

step com ou sem 

caneleira, 

conforme o que os 

clientes 

conseguissem; 

- Remada com 

barra com ou sem 

pesos; 

 
8 alunos (1 
por 
estacão) 

 

 1 Step 

 2 Barras 

 4 Halteres 

 2 Cones 

 1 Bola 
medicinai 

 1 Colchão 

 1 Elástico 

 2 Caneleiras 
 
 

 

 
30’’ [15’’] 
30’’ [15’’]  
30’’[15’’] 

30’’ 

 



- Deslizamentos 

defensivos; 

- Levantamento 

de barra para 

ombros; 

- Afundo com 

pesos; 

- Prancha; 

- Curl simultâneo 

com elásticos; 

- Abdominal com 

bola medicinal, 

levar a bola o 

mais atras 

possível. 

Retorno a 
calma 

 

 É essencial 
para voltar 
com os 
seus níveis 
funcionais 
a fase 
inicial 

 

 

 Relaxamento com 
música 
 

 
 

 

 Aparelhage
m 
  

3’ 
minutos 

 

Sumário: 

Estes exercícios foram feitos em quatro séries, em cada estação faziam trita 

segunda e só descansava no final da última estação, cerca de quinze segundos.  

No final da aula, dei os alongamentos iniciando pelo pescoço e terminando 

pelos pés, até chegar ao chão e deitar, fazendo relaxar com uma música calma. 

 

 

 



 


