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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.  

Ao longo do documento serão expostas todas as atividades por mim desenvolvidas na 

Secção Desportiva da Câmara Municipal de Nelas, que se localiza na Vila de Nelas. 

Durante o meu estágio desempenhei as funções de nadador salvador/vigilante e de 

monitor no projeto “Férias em Ação”. 

Estas funções implicaram a planificação e orientação de atividades desportivas, análise 

e acompanhamento da qualidade da água em piscina, bem como a manutenção geral dos 

dois tanques integrados nas Piscinas Municipais de Nelas. 

Desempenhei ainda funções a nível administrativo em parceria com outros docentes da 

instituição. 

 

Palavras-chave: Treino de Jovens, Planificação, Intervenção Pedagógica, Piscinas, 

Natação. 
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1. Introdução 

 

O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio do curso de 

Especialização Tecnológica em Treino Desportivo de Jovens Atletas, da Escola 

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

se encontra enquadrado pelo plano de estágio apresentado em anexo. (Anexo 1).  

Ao longo do presente documento irão ser expostas todas as atividades por mim 

desenvolvidas na Secção Desportiva da Câmara Municipal de Nelas, localizada no 

Distrito de Viseu. Durante o meu estágio assumi as funções de monitor no âmbito das 

atividades do plano “Férias em Ação”, tendo acompanhado os professores no 

planeamento e orientação de diferentes atividades desportivas, com maior enfoque na 

natação. 

No âmbito das Piscinas Municipais de Nelas exerci o cargo de vigilante. Em paralelo, 

participei e colaborei com os professores em serviços administrativos essencialmente 

relacionados com a Escola de Natação. Aprendi ainda a efetuar a análise e 

acompanhamento rigoroso da qualidade da água das piscinas, tendo em conta padrões 

de exigência máxima. 

Na minha opinião este estágio revelou-se extremamente importante para a o meu 

processo de formação científica, profissional e pessoal dado que me permitiu adquirir 

diversas competências novas bem como consolidar e aplicar competências apreendidas 

ao longo da minha formação  

Este documento encontra-se estruturado em várias partes, três partes, assim sendo, 

começo por caracterizar o local onde realizei o meu estágio, apresentando todos os 

espaços e recursos disponíveis à população: a piscina municipal, o estádio municipal e o 

pavilhão municipal. De seguida passo a contextualizar as diferentes fases de atuação 

durante o estágio, assim como os objetivos a atingir com a realização do mesmo. Por 

fim descrevo com detalhe as atividades em que estive inserido e exponho uma avaliação 

das mesmas.  
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2. Caracterização Sumária da Organização 

2.1. Meio Envolvente 

A instituição de acolhimento referente a este estágio, Câmara Municipal de Nelas, 

localiza-se na vila de Nelas. Nelas é uma vila portuguesa no Distrito de Viseu, região 

Centro e sub-região do Dão-Lafões, com cerca de 4 700 habitantes. 

É sede de um município com 25,71 km² de área
 
e 14 037 habitantes (2011), subdividido 

em 7 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Mangualde, a 

sudoeste por Seia e Oliveira do Hospital, a oeste por Carregal do Sal e a noroeste 

por Viseu.  

O concelho designou-se Senhorim até 9 de dezembro de 1852, quando a sede passou 

para Nelas. 

O Concelho de Nelas fica situado no Planalto da Beirão, a Sul e Este pela serra da 

Estrela, a serra Açor e a serra da Lousã; a Oeste pela serra do Buçaco, a serra do 

Caramulo, a serra da Freita e a serra Montemuro. É banhado, a Sudeste, pela margem 

direita do rio Mondego com as suas nascentes na Serra da Estrela, e a Noroeste pela 

margem esquerda do rio Dão. Apresenta uma topologia entre 256 a 467 metros de 

altitude e área total de 124,57 km².  

(http://www.cm-nelas.pt/) 

 

 

 

  

Figura 2 - Brasão do 

Concelho de Nelas 
Figura 1 - Mapa 

representativo das 9 Freguesias 

do Concelho 
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2.2.Equipamentos desportivos autárquicos 

2.2.1. Piscinas Municipais 

As instalações das Piscinas Municipais de Nelas destinam-se fundamentalmente à 

prática das diferentes modalidades de Natação, assim como à realização de atividades 

aquáticas de lazer. São partes integrantes do complexo das Piscinas Municipais de 

Nelas: 

i) Piscina Coberta – composta por um tanque de aprendizagem de 16,66m x 

10,00m, com profundidade entre 0,90m e 1,20m; 

ii) Piscina Descoberta – composta por dois tanques; 

iii) Tanque de aprendizagem de 25m x 12,5m, com profundidade entre 1,80m e 

1,20m, e intermédia de 2,20m; 

iv) Tanque infantil de 12,5m x 6m, com profundidade entre 1,05m e 0,80m. 

 

A Escola Municipal de Natação integra um conjunto de atividades organizadas sob o 

ponto de vista técnico, pedagógico e administrativo, que possibilitam a todos os 

cidadãos usufruir da prática da Natação bem como da Hidroginástica. 

Por sua vez, existe ainda a possibilidade de utilização livre sem acompanhamento 

técnico. Estas instalações possuem ainda um regulamento de utilização que apresento 

em anexo (Anexo 2).  

(Fonte imagem: própria) 

  

Figura 3 - Piscina Municipal Descoberta. 
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2.2.2. Pavilhão Municipal 

As instalações do Pavilhão Desportivo Municipal destinam-se à prática de atividades 

desportivas diversificadas, dirigidas à população em geral, podendo ainda ser objeto de 

utilização com fins culturais e de interesse social/ económico para o concelho. 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Fonte imagem: própria) 

Durante o período de estágio, o Académico Basquete Clube de Nelas (ABC) era o único 

clube que frequentava as instalações do Pavilhão Municipal. Esta coletividade 

disponibilizava diversos escalões de formação em duas modalidades distintas, o andebol 

e o futsal. No que concerne ao futsal apresentavam equipas de benjamins, infantis, 

iniciados, juvenis, juniores e Séniores. Sublinhe-se que neste último caso disputavam a 

2ª divisão Nacional do campeonato de futsal. Quanto ao andebol apresentava apenas 

escalões de formação, sendo eles minis, infantis e juvenis. Todas as equipas atrás 

referidas disputavam apenas campeonatos distritais.  

Apresentamos de seguida o mapa de ocupação semanal desta instalação: 

 

 

 

 

Figura 4 - Instalações do Pavilhão Municipal de Nelas 
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Tabela 1- Mapa de Ocupação Semanal (Pavilhão Municipal de Nelas) 

 

 

As instalações incluem um recinto de jogo com área correspondente a 40m x 20m, 

balneários para atletas, árbitros e técnicos, bancada com cerca de 450 lugares, zona de 

acessos comum, bar, posto médico, entre outros. 

Horário 18h:00/19h:30 19h:30/21h:00 21h:00/22h:30 

 

Segunda-feira  

 

Futsal 

Benjamins/Infantis 

 

 

Futsal 

Iniciados/Juvenis 

 

Futsal 

Seniores 

 

Terça-feira 

 

 

 

Andebol 

Minis/Infantis 

 

Futsal 

Juniores 

 

Futsal 

Seniores 

 

Quarta-feira 

 

 

 

Futsal 

Benjamins 

 

Andebol 

Juvenis 

 

Futsal 

Seniores 

 

Quinta-feira 

 

 

 

Futsal 

Iniciados/Juvenis 

 

Futsal 

Juvenis 

 

Futsal 

Seniores 

 

Sexta-feira 

 

 

 

Andebol 

Minis/Infantis 

 

Andebol 

Juvenis 

 

Futsal 

Juniores 

 

Sábado 

 

 

 

Futsal 

Petizes  

(9h:30/10h:30) 

 

 

Futsal 

Traquinas 

(9h:30/11h00) 

 

Ocupado todo o dia 

(competições) 

 

Domingo 

Ocupado todo o dia 

(competições) 

Ocupado todo o dia 

(competições) 

Ocupado todo o dia 

(competições) 
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O Pavilhão Desportivo Municipal funciona durante todo o ano, prevendo-se a 

necessidade de encerramento em períodos a definir para atividades relacionadas com a 

manutenção e beneficiação das instalações. 

Considera-se o período de funcionamento o que coincide com o ano letivo ou época 

desportiva, isto é, entre meados de Agosto e finais de Junho: 

i) De 2ª a 6ª feira – 08h30 às 23h00 

ii) Sábado – das 08h30 às 13h00 

iii) Fim de semana (sábado à tarde e domingo todo dia) – mediante solicitação e 

autorização prévia da autarquia, para realização de provas dos quadros competitivos 

oficiais, torneios e atividades desportivas desenvolvidas pela câmara municipal. 

A utilização das instalações do Pavilhão Desportivo Municipal é efetuada no âmbito da 

cedência de espaço mediante pagamento das taxas definidas no Regulamento e Tabela 

de Taxas Municipais, ou através da celebração de protocolo. Para além do atrás referido 

este espaço é habitualmente utilizado para a organização e promoção de eventos da 

responsabilidade da câmara municipal. Estas instalações possuem ainda um 

regulamento de utilização que apresento em anexo (Anexo 3). 
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2.2.3. Estádio Municipal 

 

As instalações do Complexo do Estádio Municipal de Nelas destinam-se 

fundamentalmente à prática e divulgação da modalidade de Futebol. À data do estágio, 

o Clube de Futebol federado Sport Lisboa Nelas ocupa as instalações na totalidade. Este 

clube incluía diversos escalões de formação tais como iniciados, juniores, petizes e 

traquinas. Em paralelo, incluía um plantel sénior e uma equipa de veteranos. 

Apresentamos de seguida o mapa de ocupação semanal desta instalação: 

Tabela 2 - Mapa de Ocupação Semanal (Estádio Municipal de Nelas) 

 Campo Principal Campo Secundário 

 

 

 

Segunda-feira  

 

 

 

19h00/20h:30 

SL Nelas Futebol 11 

Veteranos 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 7 

Juniores E / Sub-10 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 11 

Juniores C / Iniciados 

 

Terça-feira 

20h:00/21:30 

SL Nelas Futebol 11 

Seniores 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 7 

Juniores D / Sub-12/13 

 

Quarta-feira 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 7 

Juniores E / Sub-11 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 11 

Juniores C / Iniciados 

 

 

Quinta-feira 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 7 

Juniores E / Sub-10 

20h:00/21:30 

SL Nelas Futebol 11 

Seniores 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 7 

Juniores D / Sub-12/13 

 

 

Sexta-feira 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 11 

Juniores C / Iniciados 

20h:00/21h:30 

SL Nelas Futebol 11 

Seniores 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 7 

Juniores E / Sub-11 

18h:15/19h:45 

SL Nelas Futebol 11 

Juniores C / Iniciados 

 

Sábado 

10h:45/12h:00 

SL Nelas Futebol 7 

Traquinas/Petizes 

 

Domingo Ocupado (competições) Ocupado (competições) 
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As instalações são compostas por: 

i) Campo Principal. Esta instalação apresenta um relvado com dimensões de 68m x 

105m com iluminação. Para além disso inclui um edifício com balneários para atletas e 

árbitros, gabinete médico e arrecadações diversas. Em termos de espaço para público 

integra uma bancada coberta com 250 lugares individuais e bancada descoberta com 

2500 lugares. Na zona da bancada existe um espaço social com 13 camarotes, casas de 

banho públicas, 3 salas de apoio e zona de bar. 

ii) Campo n.º 2. Esta instalação é constituída por um campo relvado com dimensões de 

61m x 94m e com iluminação, edifício com balneários para atletas e árbitros, gabinete 

médico. 

O Complexo do Estádio Municipal de Nelas funciona durante todo o ano, prevendo-se a 

necessidade de encerramento em períodos a definir para atividades relacionadas com a 

manutenção e beneficiação das instalações. Considera-se o período de funcionamento 

habitual, o que coincide com a época desportiva, entre Agosto e finais de Junho. O 

horário de funcionamento é definido, de 2ª a 6ª feira, em função das solicitações para 

utilização das instalações, e aos sábados e domingos, de acordo com a realização dos 

jogos dos quadros competitivos oficiais. Estas instalações possuem ainda um 

regulamento de utilização que apresento em anexo (Anexo 4).  

(http://www.cm-nelas.pt/index.php/desporto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte imagem: própria)  

Figura 5 - Estádio Municipal de Nelas 
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2.3.Caracterização da organização  

2.3.1. Recursos Espaciais 

Os serviços referentes às Piscinas Municipais de Nelas tem à disposição do público 

diversas áreas de utilização: 

i) Área de Atendimento 

Receção. A receção das piscinas municipais é o local onde as pessoas podem realizar a 

sua inscrição na escola de natação, comprar o bilhete para a piscina descoberta, tratar de 

qualquer tipo de assunto administrativo ou mesmo esclarecer alguma dúvida. É 

composta por um balcão na entrada com atendimento pessoal. 

 

Figura 6- Receção das Piscinas Municipais de Nelas 

(Fonte imagem: própria) 

ii) Áreas de Prática 

As instalações das Piscinas Municipais de Nelas possuem no seu interior uma piscina 

coberta e no exterior uma descoberta. A piscina coberta é composta por um tanque de 

aprendizagem de 16,66m x 10,00m, com profundidade entre 0,90m e 1,20m. A piscina 

descoberta divide-se em dois tanques. O primeiro possui dimensões de 25m x 12,5m, 

com profundidade entre 1,80m e 1,20m. O tanque infantil apresenta dimensões de 

12,5m x 6m, com profundidade entre 1,05m e 0,80m. 
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iii) Áreas de Arrecadação de Material 

Existiam dois locais destinados à arrumação de material. Um destes espaços destinava-

se à arrumação de todos os produtos relativos à limpeza das restantes áreas da piscina 

(panos, produtos de limpeza e aspiradores). Por outro lado existia um espaço relativo à 

arrumação de todo o material desportivo da Piscina Municipal, localizado na piscina 

municipal coberta. 

iv) Áreas de Utilização 

De modo a que os utentes da piscina possam usufruir das duas instalações, a coberta ou 

a descoberta, existem zonas de utilização distintas. Sendo assim em cada uma das 

piscinas, coberta ou descoberta, podemos encontrar um balneário Masculino e um 

Feminino, um vestiário Masculino e um Feminino, uma zona de duche Masculino e uma 

Feminina bem como zonas de lava-pés (Instalações da Piscina Descoberta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte imagem: própria) 

  

Figura 8 – Balneários 

(Instalações da Piscina 

Descoberta) 

Figura 7 - Zonas de Duche 

(Instalações da Piscina 

Descoberta) 
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v) Área Técnica 

Existem ainda dois espaços para os serviços administrativos, Gabinetes Técnicos, onde 

técnicos especializados procedem à gestão das instalações de um ponto de vista mais 

burocrático. 

 

Figura 9 - Um dos Gabinetes Técnicos das Piscinas Municipais 

(Fonte imagem: própria) 

2.3.2. Recursos Materiais 

Os serviços da Piscina Municipal Coberta de Nelas (Escola de Natação) têm diversos 

materiais desportivos ligados à prática da natação:  

 80 Esparguetes;  

 50 Palas; 

 50 Pranchas; 

 50 Pull boys; 

 40 Braçadeiras; 

 30 Barbatanas de Aprendizagem; 

 29 Bolas (15 bolas de esponja, 2 de voleibol e 12 de aprendizagem); 

 10 Jogos didáticos com formas geométricas; 

 10 Arcos e 10 tijolos flutuantes;  

 5 Separadores destinados a dividir a piscina em pistas; 

 4 Balizas; 

 2 Cestos.  



 
 

12 
 

Os serviços da Piscina Municipal Descoberta de Nelas têm, igualmente, diversos 

materiais desportivos/lazer disponíveis aos utentes que frequentam a mesma durante o 

período de Verão:  

 30 Espreguiçadeiras; 

 30 Colchões; 

 2 Bolas (1 de Voleibol e uma de Futebol); 

 1 Rede de Voleibol (zona relvado); 

 1 Separador destinado à prática exclusiva de natação na mesma piscina. 

 

2.3.3. Recursos Humanos 

Este espaço desportivo está disponível ao público praticamente todo o ano. Possui as 

valências de adaptação ao Meio Aquático para Crianças, Adultos e Idosos, Natação 

Adaptada, Natação Livre, Natação para Bebés, Aperfeiçoamento das Técnicas de Nado 

e Hidroginástica. Como tal é essencial que exista um serviço de Recursos Humanos que 

assegure o correto funcionamento do complexo. A coordenação dos Recursos Humanos 

referentes aos Serviços Desportivos do Concelho, em particular do Complexo das 

Piscinas Municipais de Nelas, está ao encargo da Dra. Sónia Baptista. Ela coordena, 

organiza e gere os recursos humanos da instituição. 
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No que se trata, especificamente, dos recursos humanos do Complexo das Piscinas 

Municipais de Nelas, temos à nossa disposição os seguintes funcionários e professores: 

 

Tabela 3 - Recursos Humanos da Instituição  

Gabinete Técnico Receção Limpeza Manutenção 

Prof. Paulo Pinto D.ª Helena D. Helena Sr. António Mário 

Prof. Francisco Sousa D.ª Isabel D.ª Isabel Sr. António Neves 

Prof. Gil Almeida D.ª Alzira D.ª Alzira ------------------------------------ 

Prof. Carlos Sampaio D.ª Irene D.ª Irene ------------------------------------ 

Prof.ª Isabel Carvalho D.ª Laura D.ª Laura ------------------------------------ 

Prof.ª Sílvia Pais --------------- --------------- ------------------------------------ 

Prof.ª Patrícia Borges --------------- --------------- ------------------------------------ 
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2.3.4. População-alvo (Escola Municipal de Natação) 

A população envolvida na utilização deste espaço encontra-se exposta na seguinte 

tabela. 

 

Escalões 

 

 

Nº Total de Inscritos 

 

Idades dos Alunos 

Inscritos 

Bebés (B) 8 Entre os 2 e os 6 anos 

Crianças (C) 50 Entre os 6 aos 11 anos 

Jovens (J) 34 Entre os 12 e os 17 anos 

Adultos (A) 33 Entre os 17 e os 35 anos 

Hidroginástica (HG) 21 Entre os 18 e os 80 anos 

Utilização Livre (L) Não é contabilizável Não há controlo de idade 

Pré Competição  10 Entre os 17 e os 20 anos 

Tabela 4 - População Alvo da Escola Municipal de Natação                                             

Estes escalões têm objetivos claramente diferenciados, em termos de prática: 

 Bebés - desenvolvimento das capacidades de adaptação ao meio aquático; 

 Criança - subdivide-se em 4 fases, a fase da iniciação à prática da modalidade, 

iniciação à aprendizagem, aperfeiçoamento e por fim a fase mais avançada; 

 Jovem - divide-se nas fases de iniciação e aperfeiçoamento; 

 Adultos - as fases não diferem do anterior, sendo que as duas primeiras 

repetem-se e por fim vem a da manutenção; 

 Hidroginástica: não se divide em fases sendo que todos realizam o mesmo tipo 

de exercícios e ao mesmo tempo. Os exercícios  possuem como principal 

objetivo a manutenção da saúde, nomeadamente com a melhoria da capacidade 

aeróbica, da resistência cardiorrespiratória, da força muscular e da flexibilidade 

geral; 

 Utilização Livre - utilização livre sem acompanhamento técnico da piscina; 

 Pré Competição - transição entre os escalões de aprendizagem e a competição 

propriamente dita. Existe uma crescente exigência aos atletas tanto a nível físico 

como a nível técnico de modo a que a sua preparação lhes permita participar 

mais tarde nos quadros competitivos.  

(http://www.cm-nelas.pt/index.php/desporto/eventos) 

http://www.cm-nelas.pt/index.php/desporto/eventos
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3. Objetivos do Estágio 

Durante a realização do presente estágio curricular pretendi atingir um conjunto de 

objetivos com vista à aquisição de competências em contexto profissional facilitador. 

Reporto-me sobretudo à integração numa instituição, com outros agentes, de forma a 

conhecer a realidade e acompanhar o seu desempenho profissional. Em paralelo, 

destaco o desenvolvimento de competências no domínio da interação com clientes, 

(autoestima, confiança e determinação) visto que pretendo que o meu futuro passe pela 

docência e/ou treino. 

3.1.Objetivos Gerais 

 Experienciar a realidade profissional num possível contexto de intervenção futura; 

 Mobilizar competências adquiridas no percurso formativo de acordo com as 

solicitações emergentes do contexto de estágio;  

 Aprofundar competências pedagógicas e didáticas de acordo com as solicitações 

emergentes do contexto de estágio; 

 Aprofundar conhecimentos e métodos de intervenção referentes ao planeamento, 

condução e avaliação do processo de treino em atletas e jovens; 

 Promover a reflexão, quer na perspetiva de observação quer de intervenção, no 

contexto de estágio e respetivo ajustamento se necessário. 

 Satisfazer as necessidades educativas e formativas da população, contribuindo 

igualmente para a prática desportiva especializada; 

 Promover a recreação e ocupação dos tempos livres em meio aquático e físico, 

aumentando os índices de atividade física formal e informal. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Contribuir para o domínio de instrumentos de avaliação e controlo do treino 

específicos das diferentes modalidades desportivas; 

 Planificar atividades desportivas destinadas a todos os segmentos da população, 

nomeadamente: crianças e jovens dos 6 aos 12 anos; 

 Implementar atividades que visem a melhoria dos índices de saúde da população, 

estimulando a criação de hábitos de prática desportiva regular e um estilo de vida 

ativo; 
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 Colaborar em eventos desportivos, lúdicos e pedagógicos que sejam dinamizados 

pelo Município ou entidades externas; 

 Zelar e contribuir para a manutenção dos equipamentos didáticos e pedagógicos 

existentes na piscina municipal e pavilhão municipal; 

 Consolidar as técnicas de salvamento aquático e prestação de primeiros socorros em 

caso de risco eminente para a saúde dos utilizadores da piscina, ou seja, função de 

vigilante; 

 Adquirir uma experiência profissional, no âmbito de estagiário, para assim integrar 

mais tarde o mundo do trabalho. 

   

3.3.Objetivos Pessoais 

 Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o Curso de 

Especialização Tecnológica, frequentado no Instituto Politécnico da Guarda; 

 Enriquecer, aprender e adquirir maior experiencia no que se refere às diversas 

modalidades, especificamente natação; 

 Consolidar metodologias de ensino de modalidades individuais e coletivas, com base 

na interação com professores de outras áreas; 

 Adquirir mais experiência no domínio técnico e nas relações interpessoais; 

 Melhorar as aptidões técnicas e pessoais. 
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3.4. Carga Horária do Estágio 

 

O estágio teve início no final do mês de junho e prolongou-se até setembro. O horário 

de permanência nas instalações era completo, ou seja, implicava a realização de 8 horas 

por dia e, quando necessário, a participação em atividades ao fim de semana. Importa 

registar que, com o objetivo de acumular mais horas de estágio, este horário foi 

aplicado, pontualmente, ao sábado e domingo. 

Enquanto estagiário, as minhas áreas de atuação foram diferentes, ou seja, grande parte 

do estágio colaborei enquanto monitor no plano “Férias em Ação” e numa parte final 

colaborei no gabinete técnico das Piscinas Municipais de Nelas, tendo funções mais 

relacionadas com a vertente administrativa. 

Apresentamos, de seguida, a distribuição das horas de estágio.  

 

 27 de Junho  31 de Julho  12 de Agosto  4 de Setembro 

Plano Férias 

em Ação 

    

Piscinas 

Municipais 

    

 

Tabela 5 – Distribuição temporal das funções no estágio 

Em ambas as situações realizava 8 horas por dia de trabalho, nunca excedendo esse 

valor. 
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3.5.Áreas de Intervenção do Estagiário 

3.5.1.  Funções Exercidas no Plano Férias em Ação 

O Plano Férias em Acão, organizado pela Câmara Municipal de Nelas para jovens dos 5 

aos 10 anos, contemplou um mapa variado de atividades que decorreram durante o 

Verão de 2014. Reporto-me por exemplo a visitas diversas a locais turísticos bem como 

à prática desportiva, onde estive diretamente ligado.  

No contexto do Plano Férias em Acão desempenhei um conjunto de funções que passo a 

apresentar: 

 Planei, programei, avaliei e apliquei de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, tais como: planificar, lecionar e supervisionar atividades desportivas 

destinadas aos jovens alunos que frequentam o plano Férias em Ação; 

 Elaborei, apoiado diretamente pelo professor que nesse dia se encontrava em 

atividade, aulas e atividades desportivas, sendo aquáticas ou terrestres, com diversos 

graus de complexidade e execução, diferenciando os diversos níveis execução por 

parte dos alunos e também enquadrando em termos de idades os grupos em 

atividade; Sendo assim todos os dias as aulas eram divididas entre o meio aquático, 

pavilhão municipal e quando necessário o estádio municipal, sendo que da parte da 

manhã os alunos tinham natação e da parte da tarde as atividades desportivas 

terrestres;  

 Planifiquei, lecionei e supervisionei atividades desportivas destinadas a todos os 

segmentos de jovens quer em meio aquático ou em meio terrestre; 

 Zelei e contribui para a manutenção dos equipamentos didáticos e pedagógicos 

existentes na piscina municipal e no pavilhão municipal; 

 Satisfiz as necessidades educativas e formativas dos alunos, contribuindo igualmente 

para a prática desportiva especializada; 

 Procedi ao salvamento aquático e prestar primeiros socorros em caso de risco 

eminente para a saúde das crianças ao utilizarem a piscina ou pavilhão; 

 Planifiquei, lecionei e supervisionei atividades desportivas destinadas aos alunos do 

plano Férias em Ação. As referidas planificações de aula referidas anteriormente 

encontram-se disponíveis em anexo (Anexo 5); 

 Promovi a recreação e ocupação dos tempos livres direcionada para a prática 

desportiva, aumentando os índices de atividade física formal e informal; 
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 Contabilizava as crianças presentes de modo a preparar as atividades e disponibilizar 

as informações para registos e para saber quantos almoços eram necessários; 

 Consultava diariamente o plano de aula para esse dia de modo a preparar todo o 

material necessário para as aulas, assim como o pavilhão ou a piscina de modo a ser 

dada a aula; 

 Ajudava na arrumação do material, ou seja, auxiliava o professor presente a arrumar 

todo o material que foi utilizado na aula e observava todo o recinto com o objetivo de 

perceber se havia algo danificado, quer material ou estrutura; 

 Preparava os alunos para se dirigirem para a cantina e fazer novamente a chamada 

para saber se algum poderia faltar na contagem; 

 Repeti sempre mesmo procedimento tal como da parte da manhã, ou seja, fazia a 

chamada de modo a programar a próxima aula e todo o material que fosse necessário 

para a realização da mesma; 

 Reunia as crianças no fim da aula e sendo o fim do dia de atividades, alinhava todas 

as crianças para se dirigirem ao complexo do Centro Escolar de Nelas onde os pais as 

recolhiam. Sendo que nessa altura terminava o meu dia de trabalho. 

 Preparava e organizava nos dias de viagens, tudo o que fosse necessário colocar no 

autocarro ou meio de transporte a ser requisitado, fazia a chamada de manha, a tarde 

e por fim a chegada de modo a confirmar a presença de todos os alunos inscritos; 

 Zelei pela segurança das crianças, mantendo sempre uma postura atenta ao seu 

comportamento e não permitindo desrespeitos às ordens dadas pelo professor 

responsável naquele dia. 

 Auxiliei, quando necessário, nas atividades que não integravam um carácter 

desportivo mas sim relativas a atividades plásticas. Sendo assim ajudava no que fosse 

necessário para que a atividade fosse elaborada da forma correta, tal como todas as 

outras. 

 

 

  

  Figura 10 - Aula de 

iniciação ao trampolim 
Figura 9 - Caminhada pelo 

Parque Fontelo 

(Fonte imagem: própria) 
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3.5.2.  Funções Exercidas na Piscina Municipal de Nelas 

Importa realçar que no meu estágio este domínio de intervenção representou uma carga 

horária mais reduzida por comparação à intervenção no programa Férias em Ação.  

No contexto das Piscinas Municipais de Nelas desenvolvi atividades administrativas e 

de vigilância na piscina descoberta que passo a elencar: 

 Zelei e contribui para a manutenção dos equipamentos didáticos e pedagógicos assim 

como materiais existentes na piscina municipal e no pavilhão municipal; 

 Procedi ao salvamento aquático e prestar primeiros socorros em caso de risco 

eminente para a saúde dos utentes do recinto desportivo; 

 Procedia, diariamente, à preparação da piscina de modo a estar em plenas condições 

quando abria, ou seja, preparava as espreguiçadeiras, colchões e muitas das vezes 

ajudava no processo de análise das águas e limpeza da piscina, quer com o robot, 

quer com outros materiais que retirem qualquer tipo de objeto do interior da mesma; 

 Elaborei e preenchi as inscrições dos alunos da Escola Municipal de Natação em 

formato de papel e posteriormente registava o aluno na base de dados em formato 

digital, organizando os atletas por escalão e categoria; 

 Desempenhei o cargo de vigilante, zelando pela segurança de todos os utentes do 

recinto desportivo, procedendo a qualquer tipo de salvamento quando necessário; 

 Elaborei detalhadamente o inventário de material da Piscina Municipal Coberta e 

também da Piscina Municipal Descoberta, com auxílio de um docente; 

 Corrigi informação nas bases de dados ou alterar algum processo, sempre que 

necessário. 

 

 

 

 

Figura 11 - Tanque Infantil Descoberto 

(Fonte imagem: própria) 
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4. Reflexão Crítica 

 

Com este estágio de dois meses pude vivenciar uma experiência maravilhosa, muito 

intensa, que me irá ficar marcada na minha vida futura. Destaco sobretudo a permanente 

exigência de compromisso no que respeita à responsabilidade profissional, que implicou 

um esforço físico e psicológico diário bastante enriquecedor. 

No meu estágio foi-me concedida a oportunidade de aprender e evoluir mediante a 

observação direta do desempenho dos professores no decurso das aulas ministradas a 

crianças de diferentes níveis. Foi-me ainda dada a oportunidade de programar aulas e de 

preparar os materiais necessários para as mesmas. Em paralelo, foi-me fornecida 

explicação detalhada de todos os processos básicos de manutenção da piscina, do 

pavilhão e do estádio. 

Ao longo deste estágio adquiri muitas competências, entre as quais destaco 

responsabilidade, resolução de problemas, comunicação e sociabilidade. Considero que 

objetivos impostos, em estreita ligação com o meu orientador e supervisor, foram 

alcançados. Pude, de certa forma, aplicar os conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos neste curso, sobretudo ao nível dos métodos de ensino e do domínio técnico 

das diferentes modalidades desportivas. Pude ainda desenvolver de forma proveitosa 

relações interpessoais com funcionários bem como com utentes. 

Quero evidenciar também algumas das dificuldades vividas durante o estágio e que 

posteriormente foram ultrapassadas. Ao lecionar as minhas aulas deparei-me com um 

problema que depressa tem que ser resolvido, ou seja, os alunos estimados diariamente 

eram cerca de 50 mas nem sempre esse número era registado. Sendo assim, na prática, 

tive que alterar alguns pontos no meu plano de modo a adequar a aula ao número de 

alunos presentes naquele mesmo dia. Para poder ultrapassar isso, antes de cada aula e na 

preparação da mesma criavam-se alternativas para o caso de aparecer menos ou mais 

alunos, de modo a que não seja perdido tempo já no decorrer da aula, decorrendo esta de 

forma mais fluída e sem interrupções. 

  



 
 

22 
 

Pude confrontar-me também com outro problema relacionado com os diferentes 

escalões etários dos alunos que expressavam níveis técnicos bastante distintos. Posto 

isto, em cada aula tive de adotar diferentes atitudes para com os alunos e estruturar 

diferentes variantes do mesmo exercício de modo a se adequassem a todos os níveis de 

desempenho. Neste ponto, contei com a preciosa ajuda dos docentes presentes, pois a 

partir das observações que fazia passei a conhecer e a implementar diferentes estratégias 

de intervenção junto dos alunos bem como de organização da prática. 

Outra das dificuldades com que fui confrontado relacionou-se com o facto do grupo de 

alunos conter elementos do género masculino e feminino. No caso das raparigas estas 

revelaram alguns problemas de integração que se concretizava sobretudo na falta de 

motivação em praticar desportos coletivos com os rapazes. De forma a ultrapassar estas 

dificuldades procurei condicionar as regras da atividade. Por exemplo, num jogo de 

futsal 5x5 (incluindo rapazes e raparigas) incluí uma regra que obrigava a que quando 

uma rapariga recebesse a bola esta poderia realizar a consequente receção sem que 

ninguém lha pudesse roubar durante 3 segundos. Isto permitia às raparigas uma 

participação mais ativa no jogo.  

Por fim, destaco desta experiência de estágio, a enorme riqueza em termos de 

experiência obtida tanto a nível profissional como pessoal. Foram muitas horas 

investidas em trabalho e dedicação que me proporcionaram diversos momentos 

positivos e que incluíram reconhecimento por partes dos utentes bem como dos 

professores.  

 

 

  



 
 

23 
 

5. Conclusão 

 

O presente relatório de estágio marca uma etapa final num ano muito importante na 

minha vida. Durante este ano adquiri muitas competências, decorrentes de bastante 

trabalho, esforço, estudo, dedicação e empenho, tanto na parte curricular como no 

estágio. 

O meu estágio superou as minhas espectativas, ou seja, pude vivenciar um novo 

contexto de trabalho, uma nova experiência social e profissional, que permitiu um 

aprofundamento do conhecimento das diversas modalidades bem como a aprendizagem 

de novas metodologias de trabalho e planificação de atividades.  

Estou certo de que escolhi o local ideal para realizar o meu estágio, na medida em que 

encontrei uma relevante disponibilidade material, para a prática desportiva tanto nas 

piscinas, no pavilhão e no estádio. Por outro lado, destaco a disponibilidade dos 

funcionários e professores que estão envolvidos nesta instituição em me 

proporcionarem todas as condições para eu poder realizar as minhas funções de uma 

forma eficiente. Poder ter realizado um estágio numa instituição que possui uma equipa 

de elevada e competência é algo que me deixa feliz, satisfeito e tranquilo acerca do 

trabalho realizado. 

Com este estágio consegui fazer uma ligação entre tudo o que aprendi ao longo de um 

ano e o contexto real de aprendizagem. Considero que esta experiência será muito útil 

no meu futuro. 

A nível profissional, o meu objetivo passa por estar envolvido, direta e indiretamente, 

nas diversas modalidades desportivas em crianças e jovens. Parece-me que o estágio 

nesta instituição me ofereceu muita experiência no domínio desportivo. Destaco as 

diversas planificações de planos de aula, orientação de exercícios com o auxílio de um 

tutor e, por fim, o planeamento de eventos e atividades extra-aula relacionadas com a 

modalidade.  

Durante este percurso, utilizei competências adquiridas em algumas unidades 

curriculares no âmbito do Instituto Politécnico da Guarda, assim como Teoria e 

Metodologia do Treino Desportivo, Didática Geral do Treino Desportivo, Introdução à 
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Biomecânica das Atividades Corporais, Introdução à Anatomofisiologia e por fim 

Desenvolvimento e Controlo Motor.  

Concluindo, todos os conhecimentos adquiridos ao longo do ano, tanto no contexto 

curricular como de estágio, revelaram-se extremamente relevantes para o exercício 

futuro da minha atividade profissional com rigor, profissionalismo e excelência. 
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Anexo 1 – Plano de Estágio 
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Regulamento de Utilização e Funcionamento das Instalações Desportivas 

Municipais 

Anexo 2 – Piscinas Municipais 

Secção I - Disposições Gerais  

Artigo 15 - Finalidade e Definição 

1. As instalações das Piscinas Municipais de Nelas destinam-se fundamentalmente à 

prática e divulgação das diferentes modalidades de Natação, assim como à realização de 

atividades aquáticas de lazer. 

2. São partes integrantes do complexo das Piscinas Municipais de Nelas: 

a) Piscina Coberta - composta por um tanque de aprendizagem de 16,66m x 10,OOm, 

com profundidade entre O,90m e l,20m.  

b) Piscina Descoberta - composta por dois tanques: 

- Tanque de aprendizagem de 25m x 12,5m, com profundidade entre l,80m e l,20m, e 

intermédia de 2,20m; 

- Tanque infantil de 12,5m x 6m, com profundidade entre l,05m e O,80m. 

 

Artigo 16 - Períodos e Horário de Funcionamento 

1. As Piscinas Municipais de Nelas funcionam durante todo o ano, prevendo-se a 

necessidade de encerramento em períodos a definir, para atividades relacionadas com a 

manutenção e beneficiação das instalações e com processos relacionados com o 

funcionamento de sistemas e máquinas existentes na instalação. 

2. Consideram-se habitualmente os seguintes períodos de exploração: 

a) Piscina Coberta - de Setembro a Junho, em horário diurno e pós-laboral; 

b) Piscina Descoberta - de Junho a Setembro 

3. O horário de funcionamento das Piscinas Municipais - Cobertas ou Descobertas, será 

fixado pela Câmara Municipal no início de cada período de exploração, e constará de 

aviso afixado nas respetivas instalações. 

4. As atividades desenvolvidas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motivos 

alheios à vontade do Município, e sempre que a tal aconselhe a salvaguarda da saúde 

pública, designadamente, por motivos de corte do fornecimento de água, energia elétrica 

ou outros. 

 

Artigo 17 - Utilização das Instalações 

A frequência nas instalações das Piscinas Municipais, pode ser efetuada no âmbito dos 

seguintes regimes de utilização: 

1. Cedência de Espaço - Piscina Coberta e Descoberta 

a) A Presidente da Câmara Municipal pode, mediante solicitação formal para utilização 

das instalações, autorizar a cedência das mesmas em horários previamente definidos. 

b) A cedência das instalações pode ser efetuada mediante um dos seguintes regimes: 

Através de autorização, quando se tratar de uma utilização de carácter pontual, e 

mediante o pagamento das taxas definidas no Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais; Através da celebração de protocolo, quando se tratar de uma utilização de 

carácter regular e contínua. 

c) No pedido de cedência para utilização das instalações deve constar: 

- Identificação da entidade requerente; 

- Período e horário de utilização pretendidos; 

- Fim a que se destina o período de cedência e objetivos a atingir; 

- Número aproximado de praticantes, seu escalão etário e género; 
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- Identificação do responsável direto pela orientação técnica da atividade. 

d) Os pedidos de cedência para utilização das instalações devem ser efetuados com uma 

antecedência de 15 (quinze) dias, imediatamente anteriores à data pretendida para início 

das atividades. 

e) Serão consideradas as seguintes prioridades na cedência das instalações: 

- Instituições de ensino público sediadas no Concelho de Nelas; 

- Outras instituições de ensino devidamente reconhecidas e sediadas no Concelho de 

Nelas; 

- Associações e demais entidades de direito público com sede no Concelho de Nelas; 

- Outras pessoas coletivas sediadas no Concelho de Nelas. 

2. Utilização Livre - Piscina Coberta e Descoberta 

a) O regime de Utilização Livre requer obrigatoriamente, e no acto da utilização, o 

pagamento da respetiva taxa, bem como aceitação das condições e horários fixados. 

b) A frequência do regime de Utilização Livre está disponível a maiores de 13 anos, 

sendo que os menores poderão utilizar as instalações desde que acompanhados por 

adultos, com idade igualou superior a 18 anos, pais ou encarregados de educação, ou se 

na ausência dos mesmos se fizerem acompanhar de declaração de responsabilização, 

anexada da legal identificação do declarante (Fotocópia do BI ou Cartão do Cidadão). 

c) Na piscina coberta, acresce a obrigatoriedade de preenchimento da Ficha de 

Inscrição, bem como disponibilização de fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão 

do Cidadão; 

d) As crianças até 3 (três) anos de idade, estão isentas do pagamento da Taxa de 

Utilização Livre. 

3. Escola Municipal de Natação - Piscina Coberta 

a) A Escola Municipal de Natação, constitui um conjunto de atividades organizadas sob 

o ponto de vista técnico, pedagógico e administrativo, que possibilitam a todos os 

cidadãos usufruir com orientação, qualidade e eficiência da prática da natação. 

b) Aos frequentadores da Escola Municipal de Natação são definidas as seguintes taxas 

de utilização: 

Aos alunos, será cobrada a Taxa de Inscrição (aquando da 1ª inscrição) ou Taxa 

Inscrição Anual e respetiva Taxa de Mensalidade; 

Aos acompanhantes dos alunos dos grupos de Bebés e Atletas da equipa da Pré-

Competição, será cobrada a Taxa de Inscrição (aquando da 1ª inscrição) ou Taxa 

Inscrição Anual. 

 

Artigo 182 - Admissão dos Utentes 

A admissão de utentes nas instalações das Piscinas Municipais, é efetuada de acordo 

com os seguintes critérios: 

1. Na Piscina Coberta 

a) Apresentação do Cartão de Utente, no caso de frequentador da Escola Municipal de 

Natação, sendo o mesmo válido pelo período de inscrição, e com respetiva validação de 

pagamentos; 

b) Pagamento da Taxa de Utilização Livre. 

2. Na Piscina Descoberta, a admissão dos utentes é validada pelo pagamento da Taxa de 

Utilização Livre. 

Artigo 192 - Regras de Utilização 

É obrigatório o cumprimento das seguintes regras de utilização: 

a) Os utentes deverão respeitar toda a sinalética e informações afixadas nas instalações; 

b) Os utentes deverão entrar pelas portas de acesso aos balneários;  
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c) O acesso ao cais da piscina coberta só é permitido a quem se apresente devidamente 

equipado (fato de banho ou calções, touca e chinelos); 

d) É obrigatória a utilização dos chuveiros e lava-pés, antes da entrada na água, devendo 

os utentes lavar cuidadosamente o seu corpo no momento da utilização do chuveiro; 

e) Não é permitida a prática de jogos, correrias desordenadas e saltos para a água, de 

forma a incomodar os restantes utentes, e que coloquem em perigo a segurança dos 

mesmos; 

f) Não é permitido aos utentes a utilização de quaisquer objetos de adorno (fios, brincos, 

pulseiras, etc.), bem como produtos de cosmética suscetível de deteriorar a qualidade da 

água das piscinas; 

g) A frequência/ presença dos acompanhantes/ pais ou encarregados de educação na 

zona de balneários, incluindo zona de chuveiros, deve ser, obrigatoriamente, efetuada 

com calçado apropriado; 

h) Aos utentes em regime de utilização livre não é permitido usufruir de 

acompanhamento técnico, bem como da utilização de material didático existente, da 

prática de jogos e saltos para a água. 

 

Artigo 20 - Competências e Deveres do Pessoal de Serviço 

Cumpre ao pessoal de serviço - Funcionários e Técnicos, no exercício das suas funções 

cumprir e fazer cumprir as regras de funcionamento e utilização das instalações das 

Piscinas Municipais. 

Compete ao pessoal de serviço afeto às instalações das Piscinas Municipais: 

1. Cumprir as indicações que lhe são superiormente transmitidas e executar os serviços 

que lhe foram confiados com disciplina, zelo e diligência, com vista à obtenção de 

melhores resultados; 

2. Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança referentes à utilização das 

instalações; 

3. Informar prontamente os seus superiores das ocorrências que se verifiquem e em 

relação às quais não tenham competência para tomar resoluções; 

4. Colaborar e trabalhar num regime de interajuda em relação a todos os restantes 

funcionários, quer na sua presença, quer na sua substituição pontual, e 

consequentemente na realização dos serviços e tarefas a cargo do pessoal ausente; 

5. Ser assíduo e pontual, de acordo com o horário de trabalho definido; 

6. Zelar pela conservação, guarda, higiene e segurança dos bens municipais, que se 

encontram na sua área de trabalho e que lhe foram confiados; 

7. Impedir a utilização das piscinas a utentes que, aparentemente, sejam portadores de 

doenças de pele, lesões abertas e feridas, de forma a garantir e preservar a qualidade da 

água. 

São deveres especiais inerentes a cada função: 

1. Técnicos de Desporto 

a) Ministrar as aulas de natação, que lhe forem superiormente distribuídas; 

b) Orientar e acompanhar os utentes/ atletas em provas desportivas; 

c) Apoiar/ orientar atividades recreativas e aquáticas de uso público, nomeadamente na 

prevenção, salvamento e primeiros socorros; 

d) Em caso de acidente providenciar o rápido transporte do (s) acidentado (s) para 

estabelecimento de atendimento médico-hospitalar, sempre que a gravidade do caso o 

exigir; 

e) Elaborar e manter atualizado o inventário do material didático e outro das piscinas 

municipais; 
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f) Apresentar propostas de aquisição de material didático, sempre que o mesmo seja 

necessário; 

g) Montar, desmontar e arrumar o material necessário ao desenrolar das atividades de 

ensino-aprendizagem; 

h) Controlar a utilização dos espaços aquáticos atribuídos, fazendo cumprir e cumprindo 

os horários de utilização; 

i) Impedir a prática de atos (saltos, corridas, etc.) que ponham em risco a integridade 

física dos utentes e técnicos, bem como, o normal funcionamento das atividades; 

j) Assegurar a vigilância na conduta cívica e higiénica dos utentes no recinto das 

piscinas; 

k) Informar os funcionários, quando se verificar excesso de lotação, ou ocorra um 

motivo de força maior, para que os mesmos controlem o acesso às instalações; 

I) Receber, atender e encaminhar o público utente dos serviços, prestando o 

esclarecimento necessário, de acordo com as orientações superiormente fornecidas; 

m) Prestar apoio aos restantes serviços quando tal for solicitado. 

2. Funcionários Auxiliares e Administrativos 

a) Proceder à abertura e encerramento das instalações, dentro do horário estabelecido, 

efetuando o registo diário de utilização, nos documentos existentes para o efeito; 

b) Receber, atender e encaminhar o público utente dos serviços, prestando o 

esclarecimento necessário, de acordo com as orientações superiormente fornecidas; 

c) Controlar o acesso dos utentes às instalações, bem como registar e controlar 

inscrições e pagamentos; 

d) Proceder à cobrança de taxas de Utilização das Instalações das Piscinas Municipais, 

devidamente definidas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais; 

e) Suspender o acesso quando se verificar excesso de lotação, ou quando ocorra motivo 

de força maior, após ter informado o Responsável pelas Instalações; 

f) Realizar trabalhos auxiliares de montagem e desmontagem, conservação de 

equipamentos nas instalações; 

g) Assegurar a vigilância dos vestiários e balneários e a correta utilização dos cabides / 

cacifos; 

h) Assegurar a limpeza dos balneários e demais dependências das instalações, para que 

estas se encontrem em perfeitas condições de asseio e higiene, com vista ao 

cumprimento do Plano Geral de Limpeza; 

i) Colaborar com a equipa técnica, nas tarefas solicitadas; 

j) Colaborar, se necessário, com o pessoal auxiliar de manutenção nas tarefas de 

manutenção da piscina; 

k) Desempenhar outro tipo de tarefas, quando superiormente solicitadas. 

3. Funcionários Auxiliares de Manutenção, além dos deveres inerentes aos auxiliares e 

administrativos: 

a) Responsabilizar-se pelos dispositivos de abastecimento, e tratamento da água, 

incluindo canalização e acessórios; 

b) Preencher os registos diários de controlo da qualidade da água da piscina; 

c) Realizar ações específicas de filtragem, desinfeção e aspiração da água da piscina; 

d) Zelar pelo bom funcionamento e manutenção do sistema de aquecimento da água, 

ambiente e de iluminação; 

e) Cumprir com os planos de manutenção e calibração existentes para garantir a 

qualidade do serviço prestado; 
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f) Proceder periodicamente às análises da água e solicitar ao Responsável pelas 

Instalações, quando se revelar necessária, a intervenção de técnico habilitado; 

g) Elaborar e manter atualizado o inventário de bens das instalações; 

h) Apresentar propostas de aquisição de material e equipamento, sempre que o mesmo 

seja necessário para o normal funcionamento das instalações; 

i) Proceder à limpeza da zona dos tanques e áreas limítrofes; 

j) Participar, de imediato, quaisquer anomalias ou falhas que se verifiquem nos sistemas 

de tratamento, aquecimento, desinfeção e limpeza e que possam prejudicar o normal 

funcionamento das Piscinas Municipais. 

 

Secção 11 – Escola Municipal de Natação 

Artigo 21º - Finalidade 

Proporcionar a aprendizagem e prática da modalidade de natação, nas suas diferentes 

vertentes - pedagógica, manutenção e competitiva, ao maior número de cidadãos 

possível, com enquadramento técnico habilitado e credenciado, com vista à criação de 

hábitos de prática desportiva, especialmente na população mais jovem. 

 

Artigo 22º - Âmbito 

A Escola Municipal de Natação enquadra os alunos inseridos nos grupos de 

Hidroginástica, adaptação ao meio aquático, aprendizagem e/ou aperfeiçoamento, desde 

bebés, crianças, jovens e adultos, assim como os atletas do grupo de Pré competição. 

 

Artigo 23º -Inscrição 

O acesso à Escola Municipal de Natação requer obrigatoriamente uma inscrição prévia, 

nos grupos definidos no mapa de aulas, a divulgar no período que antecede o início de 

cada época desportiva. 

No ato da inscrição o utente deve: 

Preencher a ficha de Inscrição existente para o efeito; 

Entregar fotografia e fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão; 

Artigo 24º - Público 

Não é permitido ao público e/ou encarregados de educação qualquer interferência no 

processo ensino-aprendizagem, atitudes e comportamentos impróprios, que possam 

prejudicar o normal funcionamento das atividades. 

 

Artigo 2Sº - Provas Desportivas e Festivais 

O Município pode organizar provas desportivas e festivais, no âmbito da atividade 

desenvolvida na Escola Municipal de Natação, com vista à promoção da modalidade. 

 

Artigo 26º - Pré-competição 

1. A equipa de atletas da pré-competição representa a Escola Municipal de Natação do 

Município de Nelas, em diferentes provas desportivas da modalidade. 

2. A constituição da equipa, nomeadamente a seleção dos atletas, é da única e exclusiva 

responsabilidade da Equipa Técnica existente para o efeito. 

3. Os atletas frequentarão um horário e período de treino específico inserido no mapa de 

aulas da Escola Municipal de Natação. 

4. Qualquer atleta terá de frequentar, como aluno, a Escola Municipal de Natação, 

durante uma das épocas desportivas anteriores, para que possa posteriormente ser 

selecionado para a equipa da pré-competição. 
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5. A integração do atleta na equipa pressupõe o compromisso e responsabilização do 

mesmo e do encarregado de educação, no cumprimento e aceitação das regras/ critérios 

definidos para seleção e frequência do grupo. 

6. Serão observados os seguintes critérios de seleção de atletas para a equipa: 

a) Nadar corretamente os 4 estilos com partidas e viragens (de acordo com as regras 

definidas pela FINA); 

b) Assiduidade, empenho, dedicação e respeito pelas regras de utilização das 

instalações. 

7. Serão observados os seguintes critérios de exclusão de atletas da equipa: 

a) Assiduidade e pontualidade, sendo admitida uma falta por mês, excepto em caso de 

doença com justificação credível; 

b) Falta de empenho, dedicação e motivação, no cumprimento das tarefas ou plano de 

treino distribuído; 

c) Desrespeito pela Escola, colegas, professores e funcionários; 

d) Falta de comparência, sem justificação prévia, a provas desportivas, para as quais 

tenha sido convocado, em representação do Município de Nelas. 

8. No caso de não cumprimento dos aspetos referidos, a Equipa Técnica reserva-se ao 

direito de afastar um qualquer atleta da equipa, orientando-o para um outro grupo de 

alunos da Escola Municipal de Natação. 

Qualquer situação omissa, é da responsabilidade de decisão da Equipa Técnica da 

Escola Municipal de Natação. 
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Anexo 3 – Pavilhão Municipal de Nelas 

Artigo 27º - Finalidade e Definição 

1. As instalações do Pavilhão Desportivo Municipal destinam-se à prática de atividades 

desportivas diversificadas, dirigidas à população em geral, podendo ainda ser objeto de 

utilização com fins culturais, interesse social e económico para o concelho. 

2. As instalações são constituídas por um recinto de jogo - área de 40m x 20m, 

balneários para atletas, árbitros e técnicos, bancada com cerca de 450 lugares, zona de 

acessos comum, bar, posto médico, entre outros. 

 

Artigo 28º - Períodos e Horário de Funcionamento 

1. O Pavilhão Desportivo Municipal funciona durante todo o ano, prevendo-se a 

necessidade de encerramento em períodos a definir, para atividades relacionadas com a 

manutenção e beneficiação das instalações. 

2. Considera-se o período de funcionamento habitual, o que coincide com o ano letivo 

ou época desportiva, entre meados de Agosto e finais de Junho. 

3. Consideram-se, habitualmente, os seguintes períodos de utilização: 

De 2ª a 6ª feira - em horário diurno e pós-laboral, das 8h30 às 23hOO; Ao Sábado - das 

8h30 às 13hOO e ao Fim de semana (sábado à tarde e domingo todo dia) - mediante 

solicitação e autorização prévia da autarquia, para realização de provas dos quadros 

competitivos oficiais, torneios e atividades desportivas desenvolvidas pela câmara 

municipal. 

4. O horário de funcionamento será fixado pela Câmara Municipal e constará de aviso 

afixado nas respetivas instalações. 

5. As atividades desenvolvidas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motivos 

alheios à vontade do Município, sempre que tal necessidade se verifique, designada 

mente, por motivos de corte do fornecimento de água, energia elétrica ou outros. 

 

Artigo 29º - Utilização das Instalações 

A utilização das instalações do Pavilhão Desportivo Municipal, é efetuada no âmbito 

da:  

a) Cedência de espaço, mediante pagamento das taxas definidas no Regulamento e 

Tabela de Taxas Municipais, ou através da celebração de protocolo; 

b) Organização e promoção de eventos da responsabilidade da câmara municipal. 

1. A Presidente da Câmara Municipal pode, mediante a solicitação formal para 

utilização das instalações, autorizar a cedência das mesmas em horários previamente 

definidos. 

2. A cedência das instalações pode destinar-se a uma utilização de carácter: 

Regular, que implica a utilização das instalações em dias e horas previamente fixadas ao 

longo do ano, devendo ser solicitada até meados de Agosto de cada ano; 

Pontual, que implica a utilização esporádica das instalações. 

3. Para efeito de planeamento das instalações, os interessados deverão formular os 

respetivos pedidos, tendo em conta o horário estabelecido no nº3 do artigo 28º, 

indicando: 

- Identificação da entidade requerente; 

- Período e horário de utilização pretendido; 

- Modalidade (s) a praticar; 

- Número aproximado de praticantes e escalões etários; 

- Identificação do responsável direto pela orientação técnica do (s) grupo (s); 
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- Fim a que se destina a atividade: aprendizagem, orientação desportiva/ competição e 

manutenção/ recreação. 

4. Os pedidos de cedência para utilização regular ou pontual deverão ser efetuados com 

uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias, imediatamente anteriores à data 

pretendida para início das atividades. 

5. Os pedidos de cedência apresentados para além dos prazos indicados, serão 

considerados para efeitos de ordenação da lista de espera. 

6. Desde que as condições técnicas o permitam e da atividade desenvolvida não resulte 

qualquer prejuízo para os utilizadores, pode ser autorizada pela Presidente da Câmara a 

utilização simultânea das instalações por mais de uma entidade. 

7. No caso de realização de provas de quadro competitivo oficial, a entidade requisitante 

será responsável pelo policiamento do recinto, assim como por licenças ou autorizações 

que sejam necessárias na realização de provas. 

8. Serão considerados motivos justificativos do cancelamento da autorização de 

utilização das instalações, os seguintes: 

Não pagamento das taxas de utilização devidas; 

Danos realizados nas instalações, balneários ou quaisquer equipamentos nele integrado, 

no decorrer da sua utilização. 

 

Artigo 30º - Regras de Utilização 

É obrigatório o cumprimento das seguintes regras de utilização: 

a) Os utilizadores deverão respeitar toda a sinalética e informações afixadas nas 

instalações; 

b) Os utilizadores deverão entrar para o recinto de jogo pelos acessos dos balneários; 

c) No recinto de jogo é obrigatório o uso de calçado apropriado às atividades aí 

desenvolvidas, e em condições de utilização; 

d) No recinto de jogo apenas é permitida a permanência de pessoas diretamente 

envolvidas nas atividades a decorrer, tais como: atletas/ praticantes, técnicos e 

treinadores; 

e) A utilização e permanência nas instalações, nomeadamente o acesso ao recinto de 

jogo só é permitido desde que se encontre presente o responsável pelo grupo de 

utilizadores (professor, treinador, etc.); 

f) A utilização do material e equipamento desportivo existente, pressupõe 

obrigatoriamente que no final das atividades, o mesmo seja devidamente arrumado, para 

que os restantes utilizadores usufruam do espaço nas condições ideais. 

 

Artigo 312 - Responsabilidade da Entidade Utilizadora 

1. A entidade utilizadora é responsável por manter a disciplina nas instalações durante o 

seu período de utilização, deixando de ter o direito a esta, quando se verifique existir 

motivo de conduta disciplinar dos alunos/ atletas, dos responsáveis ou adeptos. 

2. A entidade utilizadora é totalmente responsável pela atividade realizada e pelas 

consequências que desta resultem para os seus atletas, demais intervenientes e terceiros, 

assim como nos prejuízos causados nas instalações e material/equipamento desportivo. 

 

Artigo 322 - Prioridades 

É estabelecida a seguinte ordem de preferência de utilização das instalações do Pavilhão 

Desportivo Municipal: 

a) Atividades promovidas pelo Município; 

b) Provas, torneios ou manifestações desportivas de relevante interesse para o Concelho; 



 
 

36 
 

c) Estabelecimentos de ensino que não possuam instalações desportivas próprias de 

atividade desportiva; 

d) Grupos do Concelho com atividades de aprendizagem e orientação desportiva, 

considerada relevante para a formação de jovens; 

e) Coletividades ou grupos desportivos do Concelho, com atividades desportivas em 

diferentes modalidades e federada; 

f) Coletividades ou grupos, não federados, mas legalmente constituídos; 

g) Grupos informais. 

 

Artigo 332 - Material e Equipamento Desportivo 

1. O material ou equipamento fixo ou móvel existente nas instalações é propriedade do 

Município, ou de outras instituições que para tal tenham sido autorizadas pela 

Autarquia, sendo que este material será devidamente identificado, para fácil distinção 

daquele que é propriedade do município. 

2. O material propriedade do Município pode ser disponibilizado aos utilizadores, com 

o compromisso da sua correta utilização, manuseamento e conservação, devendo o 

mesmo ser solicitado ao funcionário, e utilizado sob a sua supervisão. 

3. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de proibição da prática de determinadas 

modalidades desportivas, quando considerar que a realização das mesmas poderá 

provocar danos nas instalações. 

 

Artigo 342 - Bar 

As instalações integradas no edifício, destinadas ao funcionamento de um bar, podem 

ser exploradas em regime de concessão de exploração, adjudicada mediante concurso 

público, no qual vigorarão as condições. 

 

Artigo 3S!- Competências e Deveres do Pessoal de Serviço 

Cumpre ao pessoal de serviço - Funcionários, no exercício das suas funções cumprir e 

fazer cumprir as regras de funcionamento e utilização das instalações do Pavilhão 

Desportivo Municipal. 

Compete ao pessoal de serviço afeto às instalações: 

1. Cumprir as indicações que lhe são superiormente transmitidas e executar os serviços 

que lhe foram confiados com disciplina, zelo e diligência, com vista à obtenção de 

melhores resultados; 

2. Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança referentes à utilização das 

instalações; 

3. Informar prontamente os seus superiores das ocorrências que se verifiquem e em 

relação às quais não tenham competência para tomar resoluções; 

4. Colaborar e trabalhar num regime de interajuda em relação a todos os restantes 

funcionários, quer na sua presença, quer na sua substituição pontual, e 

consequentemente na realização dos serviços e tarefas a cargo do pessoal ausente; 

5. Ser assíduo e pontual, de acordo com o horário de trabalho definido e zelar pela 

conservação, guarda, higiene e segurança dos bens municipais, que se encontram na sua 

área de trabalho e que lhe foram confiados. 

São deveres especiais inerentes a cada função: 

1. Funcionários Auxiliares 

a) Proceder à abertura e encerramento das instalações, dentro do horário estabelecido, 

efetuando o registo diário de utilização, nos documentos existentes para o efeito; 
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b) Receber, atender e encaminhar os utilizadores do serviço, prestando o esclarecimento 

necessário, de acordo com as orientações superiormente fornecidas; 

c) Controlar o acesso dos utentes às instalações; 

d) Suspender o acesso quando se verificar alguma anomalia, ou quando ocorra motivo 

de força maior, após ter informado o Responsável pelas Instalações; 

e) Realizar trabalhos auxiliares de montagem e desmontagem, conservação de 

equipamentos nas instalações; 

f) Assegurar a vigilância dos vestiários e balneários; 

g) Assegurar a limpeza dos balneários e demais dependências das instalações, para que 

estas se encontrem em perfeitas condições de asseio e higiene, com vista ao 

cumprimento do Plano Geral de Limpeza; 

h) Colaborar com a equipa técnica, nas tarefas solicitadas; 

i) Desempenhar outro tipo de tarefas, quando superiormente solicitadas. 

2. Funcionários Auxiliares de Manutenção, além dos deveres inerentes aos restantes 

auxiliares: 

a) Preencher os registos de controlo/ verificação do estado dos equipamentos, 

desportivos e outros; 

b) Zelar pelo bom funcionamento e manutenção do sistema de aquecimento da água, 

incluindo canalização e acessórios, assim como de iluminação; 

c) Cumprir com os planos de manutenção de equipamentos, desportivos e outros, 

existentes para garantir a qualidade 

do serviço prestado; 

d) Elaborar e manter atualizado o inventário de bens das instalações; 

e) Apresentar propostas de aquisição de material e equipamento, sempre que o mesmo 

seja necessário para o normal funcionamento das instalações; 

f) Proceder à limpeza do recinto de jogo e equipamento desportivo; 

g) Participar, de imediato, quaisquer anomalias ou falhas que se verifiquem nos 

equipamentos e que possam prejudicar o normal funcionamento das instalações. 
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Anexo 4 – Estádio Municipal de Nelas 

Artigo 36º - Finalidade e Definição 

1. As instalações do Complexo do Estádio Municipal de Nelas destinam-se 

fundamentalmente à prática e divulgação da modalidade de Futebol. 

2. São partes integrantes do complexo do Estádio Municipal de Nelas: 

a) Campo Principal, constituído por: 

- Um campo relvado com dimensões de 68m x 105m; 

- Edifício com balneários para atletas e árbitros, gabinete médico, arrecadações 

diversas; 

- Zona de bancada coberta com 250 lugares individuais e zonas de bancadas descobertas 

com 2500 lugares; 

- Zona social com 13 camarotes, casas de banho públicas, 3 salas de apoio e zona de 

bar. 

b) Campo nº2, constituído por: 

- Um campo relvado com dimensões de 61m x 94m; 

- Edifício com balneários para atletas e árbitros, gabinete médico. 

 

Artigo 37º - Períodos e Horário de Funcionamento 

1. O Complexo do Estádio Municipal de Nelas funciona durante todo o ano, prevendo-

se a necessidade de encerramento em períodos a definir, para atividades relacionadas 

com a manutenção e beneficiação das instalações. 

2. Considera-se o período de funcionamento habitual, o que coincide com a época 

desportiva, entre Agosto e finais de Junho. 

3. O horário de funcionamento é definido, de 2ª a 6ª feira, em função das solicitações 

para utilização das instalações, e aos sábados e domingos, de acordo com a realização 

dos jogos dos quadros competitivos oficiais. 

4. As atividades desenvolvidas nas instalações poderão ainda ser suspensas por motivos 

alheios à vontade do Município, sempre que tal necessidade se verifique, designada 

mente por motivos de corte do fornecimento de água, energia elétrica ou outros. 

 

Artigo 38! - Utilização das Instalações 

1. A utilização das instalações do Complexo do Estádio Municipal de Nelas, é efetuada 

no âmbito da: 

a) Cedência de espaço, mediante pagamento das taxas definidas no Regulamento e 

Tabela de Taxas Municipais, ou através da celebração de protocolo; 

b) Organização e promoção de eventos da responsabilidade do Município. 

2. A Presidente da Câmara Municipal pode, mediante a solicitação formal para 

utilização das instalações, autorizar a cedência das mesmas em horários previamente 

definidos. 

3. A cedência das instalações pode destinar-se a uma utilização de carácter: 

a) Regular, que implica a utilização das instalações em dias e horas previamente fixadas 

ao longo do ano, devendo ser solicitada até finais de Julho cada ano; 

b) Pontual, que implica a utilização esporádica das instalações. 

4. Para efeito de planeamento das instalações, os interessados deverão formular os 

respetivos pedidos, contendo as seguintes indicações: 

Identificação da entidade requerente; 

Período e horário de utilização pretendido; 

- Modalidade (s) a praticar; 

- Número aproximado de praticantes e escalões etários; 
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- Identificação do responsável direto pela orientação técnica do (s) grupo (s); 

- Fim a que se destina a atividade: aprendizagem, orientação desportiva/ competição e 

manutenção/ recreação. 

5. Os pedidos de cedência para utilização regular ou pontual deverão ser efetuados com 

uma antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, imediatamente anteriores à data pretendida para início das atividades. 

6. Os pedidos de cedência apresentados para além dos prazos indicados, serão 

considerados para efeitos de ordenação da lista de espera. 

7. Desde que as condições técnicas o permitam e da atividade desenvolvida não resulte 

qualquer prejuízo para os utilizadores, pode ser autorizada pela Presidente da Câmara a 

utilização simultânea das instalações por mais de uma entidade. 

8. A título excecional e para a realização de atividades pontuais e de reconhecido 

interesse público, poderão ser canceladas as utilizações regulares definidas, sendo de 

imediato informados os respetivos responsáveis; 

9. No caso de realização de provas de quadro competitivo oficial, a entidade requisitante 

será responsável pelo policiamento do recinto, assim como por licenças ou autorizações 

que sejam necessárias na realização de provas. 

10. Serão considerados motivos justificativos do cancelamento da autorização de 

utilização das instalações, os seguintes: 

Não pagamento das taxas de utilização devidas; 

Danos realizados nas instalações, balneários ou quaisquer equipamentos nele 

integrados, no decorrer da sua utilização. 

 

Artigo 39! - Regras de Utilização 

É obrigatório o cumprimento das seguintes regras de utilização: 

a) Os utilizadores deverão respeitar toda a sinalética e informações afixadas nas 

instalações; 

b) Os utilizadores deverão entrar para a área de jogo pelos acessos dos balneários; 

c) Na área de jogo é obrigatório o uso de calçado apropriado às atividades aí 

desenvolvidas; 

d) Apenas é permitida a permanência de pessoas diretamente envolvidas nas atividades 

a decorrer, tais como: atletas/praticantes, técnicos e treinadores; 

e) A utilização e permanência nas instalações só é permitida desde que se encontre 

presente o responsável pelo grupo de utilizadores (professor, treinador, etc.); 

f) A utilização do material e equipamento desportivo existente pressupõe, 

obrigatoriamente, que no final das atividades, o mesmo seja devidamente arrumado, 

para que os restantes utilizadores usufruam do espaço nas condições ideais. 

 

Artigo 402 - Responsabilidade da Entidade Utilizadora 

1. A entidade utilizadora é responsável por manter a disciplina nas instalações durante o 

seu período de utilização, deixando de ter o direito a esta, quando se verifique existir 

motivo de conduta disciplinar dos alunos/ atletas, dos responsáveis ou adeptos. 

2. A entidade utilizadora é totalmente responsável pela atividade realizada e pelas 

consequências que desta resultem para os seus atletas, demais intervenientes e terceiros, 

assim como nos prejuízos causados nas instalações, material e equipamento desportivo. 

 

Artigo 412 - Prioridades 

É estabelecida a seguinte ordem de preferência de utilização das instalações do 

Complexo do Estádio Municipal: 

a) Atividades desportivas e outras promovidas pelo Município; 
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b) Provas, torneios ou manifestações desportivas de relevante interesse para o Concelho; 

c) Coletividades ou grupos desportivos do Concelho, com atividade desportiva 

federada; 

d) Coletividades ou grupos, não federados, mas legalmente constituídos; 

e) Grupos informais. 

 

Artigo 422 - Competências e Deveres do Pessoal de Serviço 

Cumpre ao pessoal de serviço - Funcionários, no exercício das suas funções cumprir e 

fazer cumprir as regras de funcionamento e utilização das instalações do Complexo do 

Estádio Municipal. 

São deveres especiais do pessoal de serviço afeto às instalações: 

1. Cumprir as indicações que lhe são superiormente transmitidas e executar os serviços 

que lhe foram confiados com disciplina, zelo e diligência, com vista à obtenção de 

melhores resultados; 

2. Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança referentes à utilização das 

instalações, podendo impedir a permanência dos utilizadores que as desrespeitem; 

3. Informar prontamente os seus superiores das ocorrências que se verifiquem e em 

relação às quais não tenham competência para tomar resoluções; 

4. Colaborar e trabalhar num regime de interajuda em relação a todos os restantes 

funcionários, quer na sua presença, quer na sua substituição pontual, e 

consequentemente na realização dos serviços e tarefas a cargo do pessoal ausente; 

5. Ser assíduo e pontual, de acordo com o horário de trabalho definido; 

6. Zelar pela conservação, guarda, higiene e segurança dos bens municipais, que se 

encontram na sua área de trabalho e que lhe foram confiados; 

7. Desempenhar outro tipo de tarefas, quando superiormente solicitadas.  
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Anexo 5 

1ª Aula lecionada 

Estágio 
CET – Treino Desportivo de Jovens 

Atletas 
Atletas: 50/70 

Aluno: Vítor Dias 

Data: 07/07/2014                            Duração: 9h:30min até 12h 

Local: Pavilhão Municipal de Nelas 

Modalidades: Futsal, basquetebol, andebol e jogos pré-desportivos 

Material: Bolas (basquetebol, futsal e andebol), coletes, mini-balizas de futsal, cones, arcos e tabelas de 

basquetebol 

Parte Tempo 
Objetivos 

Comportamentais 
Situações de Aprendizagem 

Princípios de 

Ação 

Inicial 

 

 

5’  

 

 

 

5’ 

 

 

 

(Total 

60’) 

 O Aluno corre 

com vista a 

aumentar a sua 

frequência 

cardíaca e a 

temperatura 

corporal; 

 

 

 

 O aluno realiza 

diversos 

exercícios para 

preparar o 

organismo para a 

prática. 

 Alunos dividem-se em 4 

Grupos, sendo que se colocam 

2 grupos em cada metade do 

campo. Cada grupo usa 

coletes de uma cor 

pendurados nos seus calções e 

os membros do grupo 

adversário tem de apanhar os 

coletes dos grupos 

adversários, no menor tempo 

possível;  

 

 Mobilização específica de MI, 

MS e articulações e no fim 

alongamentos. 

 

Executar os 

movimentos 

com 

amplitude e 

correção. 

 

 

 

Funda

mental 

 

 

 

 

 

12’ 

p/estação  

 

 

 

 

 

 O aluno joga com 

vista a 

desenvolver 

competências 

técnicas no 

basquetebol e 

futsal. 

 

 

 

 

 

• Na Estação 1: jogo 

condicionado num campo 

reduzido de futsal tendo como 

objetivo marcar golo na baliza 

do adversário, ganha quem 

marcar mais golos.  

  

 

 

Desmarca-te 

para o espaço 

livre. 

Marca o teu 

adversário 

direto. 
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Funda

mental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’ 

p/estação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Total 

60’) 

 

  O aluno coopera 

com os colegas 

para atingir o 

objetivo do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O aluno joga com 

vista a 

desenvolver 

competências 

técnicas no 

basquetebol e 

futsal. 

 

 

 

  O aluno coopera 

com os colegas 

para atingir o 

objetivo do jogo. 

 

 Na Estação 2: “Bola ao 

capitão”, que consiste em duas 

equipas distribuídas no campo 

e um capitão, eleito pela 

equipa, no sítio contrário ao da 

sua equipa, dentro de um arco. 

O objetivo é realizar 5 passes 

consecutivos, sem que a bola 

bata no chão ou no adversário, 

e depois colocar a bola no seu 

respetivo capitão; 

  

 Na Estação 3: jogo 

condicionado em campo 

reduzido de basquetebol em 

que o objetivo principal é 

colocar a bola no cesto 

adversário. Ganha quem 

realizar mais cestos com 

sucesso; 

 

 Na Estação 4: “Jogo dos 5 

passes”, em que duas equipas 

são distribuídas nas duas 

metades do campo, sendo que 

nas duas linhas finais se 

encontra um arco com 2 cones 

dentro. O objetivo é cada 

equipa realizar 5 passes 

consecutivos, sendo que só é 

considerado um ponto quando, 

ao fim dos 5 passes, se 

dirigem ao arco contrário e 

derrubarem os 2 cones que lá 

se encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmarca-te 

para o espaço 

livre. 

 

Marca o teu 

adversário 

direto. 
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Mapa Representativo da Parte Fundamental da Aula 

 

 

 

 

 

Estação 1                      Estação 2                        Estação 3                        Estação 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mini-balizas de 

futsal 

Mini-balizas de andebol Cones 
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Fund

ament

al 

 

 

 

 

 

15’ 

p/estação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Total 60’) 

 

 O aluno joga 

com vista a 

desenvolver 

competências 

técnicas no  

andebol e futsal. 

 

 

 

  O aluno 

coopera com os 

colegas para 

atingir o 

objetivo do 

jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Estação 1: jogo 

condicionado em campo 

reduzido de futsal, tendo como 

objetivo marcar golo na baliza 

da equipa adversária; 

 

 Na Estação 2: “Jogo do Mata”, 

o objetivo é a equipa realizar 5 

passes consecutivos e de 

seguida atirar a bola contra um 

dos adversários de modo a 

ganhar pontos; 

 

 Na Estação 3: Jogo de andebol 

condicionado em campo 

reduzido com objetivo de 

marcar golo na baliza 

adversária; 

 

 Na Estação 4: Jogo do 

“Bowling”, em que terão que 

derrubar o máximo número de 

cones usando uma mini-bola 

de basquetebol, divididos 

pelas duas metades do campo.  

 

 

Desmarca-te 

para o espaço 

livre. 

 

Marca o teu 

adversário 

direto. 

 

 

Final 

 

10’ 

 

 

 Os alunos fazem 

alongamentos 

com vista a 

relaxar o corpo e 

permitir o 

retorno à calma.  

 

 

 Alongamentos musculares; 

 

 Pequena conversa/diálogo 

com os alunos. 

 

Alongar os 

músculos de 

forma 

progressiva.  
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Mapa Representativo Pavilhão, Parte Fundamental (1ª Parte da Aula) 

 

 

 

 

 

Estação 1                      Estação 2                        Estação 3                        Estação 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mini-Balizas de 

futsal 

Arcos Tabelas de basquetebol Arcos com cones dentro 
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2ª Aula Lecionada 

Estágio CET – Treino Desportivo de Jovens Atletas Atletas: 50/70 

Aluno: Vítor Dias 

Data: 10/07/2014                            Duração: 9h:30min às 10h:30min 

Local: Pavilhão Municipal de Nelas 

Modalidades: Ginástica de Solo e trampolim 

Material: Colchões, minitrampolins, plintos e cones de divisão 

Parte Tempo 
Objetivos 

Comportamentais 
Situações de Aprendizagem 

Princípios de 

Ação 

Inicial 

 

5’  

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

(Total: 

10’) 

 

 O Aluno corre 

com vista a 

aumentar a sua 

Frequência 

Cardíaca e a 

Temperatura 

Corporal; 

 

 Os alunos 

correm fazendo 

diversos 

exercícios para 

preparar o 

organismo para 

a prática. 

 

 Nesta primeira fase os alunos 

irão realizar o “Jogo da 

Lagarta”, em que os alunos se 

dividem em 2 Grupos, sendo 

que se coloca 1 grupo em 

cada metade do campo e em 

cada uma dessas metades um 

aluno é eleito para apanhar os 

restantes. Os alunos à medida 

que são apanhados vão-se 

juntando ao primeiro colega e 

assim sucessivamente, até 

restar 1; 

 Aquecimento específico de 

MI, MS e articulações e no 

fim alongamentos. 

 

Executar os 

movimentos 

com 

amplitude e 

correção. 

 

 

 

Fund

ament

al  

 

 

 

 

 

20’ 

p/estação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver 

competências 

ao nível da 

ginástica de 

solo bem como 

a nível do 

trampolim, 

desenvolvendo 

competências a 

nível técnico e 

ao nível da 

coordenação em 

todos os 

exercícios a 

serem 

 

 Na primeira estação vão ser 

dispostos colchões e divididos 

os alunos por grupos em frente 

a cada um deles. De seguida 

vão trabalhar rolamento a 

frente, à retaguarda, pino com 

ajuda, utilizando diversas 

situações de aprendizagem, 

tais como usar o plinto no 

auxílio dos rolamentos e 

realizar o pino sem ajuda no 

espaldar; 

 Na segunda estação são 

dispostos 2 minitrampolins 

lado a lado e de seguida 

 

Exercitar e 

esticar os 

músculos com 

correção. 

 

Desenvolver 

os 

movimentos 

com correção 

técnica. 
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(Total: 

40’) 

disponibilizados 

na aula. 

 

 

 

colocam-se os alunos por 

grupos em frente a cada um 

dos trampolins. Nesta estação 

vão trabalhar vários tipos de 

salto, como vela, encarpado, 

engrupado, meia-pirueta e 

pirueta. 

 

 

Final 

 

10’  Os alunos 

fazem 

alongamentos 

com vista a 

relaxar os 

músculos e 

permitir o 

retorno à calma, 

estabilizando a 

Frequência 

Cardíaca. 

 

 Alongamentos 

musculares; 

 Pequena conversa/diálogo 

com os alunos. 

 

 

 

 

Alongar os 

músculos de 

forma 

progressiva. 
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Mapa Representativo Pavilhão, Parte Fundamental  

 

 

                                        

 

 

                                         Estação 1                                                                Estação 2                            

 

 

 

 

Colchões Trampolins Cones de 

divisão 

Colchão encostado ao espaldar 


