
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Ciências do Desporto 

Desportos de Academia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio Profissionalizante 

Natura Clube e Spa - Guarda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António Pedro da Costa Barbosa 
 

 

 

janeiro | 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior de 
Educação, Comunicação 
e Desporto 



 

 

 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

 

 Mestrado em Ciências do Desporto  

Especialidade Desportos de Academia 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE PARA A 
OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS DO 

DESPORTO – ESPECIALIDADE DE DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

 

 Orientadora: Doutora Carolina Vila Chã  

Mestrando: António Pedro da Costa Barbosa 

 

Guarda, 2015 



I 

 

 

Ficha de Identificação 

 

 

Nome do Estagiário: António Pedro da Costa Barbosa 

 

Número de aluno: 5006556 

 

Instituição acolhedora: Natura Clube e Spa - Guarda 

 

Contactos: Urbanização Quinta das Covas, 6300 - Guarda 

Telefone: 2712885 

Telemóvel: 961219939 

Web: http://www.hotellusitaniaparque.com/naturaclube 

 

  Início do Estágio: 22 de Outubro de 2012 

 

 Final de Estágio: 21 de Junho de 2013 

 

 Supervisor na Instituição: Prof. Sérgio Ferraz 

 

 Docente Orientador: Prof. Doutora Carolina Vila-chã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

Agradecimentos 

 

Este objectivo concretizado só foi possível com o apoio incondicional e com a 

colaboração e ajuda de várias pessoas. Nem sempre foi tarefa fácil trabalhar e estudar ao 

mesmo tempo! Mas como costuma-se dizer, que todo o trabalho e espirito de sacrifício 

é recompensado. 

Ao meu orientador de Estágio, Doutora Carolina Vila chã agradeço toda a paciência que 

sempre demonstrou comigo. A sua simpatia e simplicidade, sempre me deixando à 

vontade para esclarecer qualquer dúvida que pudesse surgir.  

 

Agradeço também à Mestre Natalina Casanova pelo apoio e preocupação demonstrado 

ao longo do tempo. 

 

A ajuda e apoio dos meus amigos principalmente da Sílvia Nunes Pires, foram 

fundamentais durante este percurso. A paciência demonstrada muitas vezes quando esta 

não era abundante, foi uma ajuda muito importante. 

 

O presente trabalho representa muito para mim e foi graças a toda energia transmitida 

pela minha mãe, a sua convicção, preocupação e o seu discurso ambicioso que me 

ajudaram muito em conseguir ir até ao fim desta etapa.  

 

Por último, mas não menos importante, agradeço a todos os intervenientes no local de 

estágio, desde colegas de trabalho, aos clientes que sempre me colocaram à prova e a 

todos eles agradeço a vossa exigência, espírito de companheirismo e como ser melhor 

profissional. 

 

A todos que contribuíram para esta etapa, o meu muito Obrigado! 

 

 

 

 

 



III 

 

 

Resumo 

 

Este relatório insere-se no âmbito da unidade curricular do estágio 

profissionalizante do 2º ano de mestrado em Ciências do Desporto, vertente Desportos 

de Academia, do Instituto Politécnico da Guarda. O presente relatório de estágio tem 

como principal objectivo descrever e reflectir sobre todo o trabalho que foi 

desenvolvido, durante este último ano, no Ginásio Natura Clube e Spa, situado na 

Guarda.  

Podemos constatar que os principais objectivos para a concretização do relatório 

de estágio passam pela aquisição de novos conhecimentos e técnicas, através da 

experiência no local de estágio.  

Esta experiência passou por diversas áreas do fitness, como as aulas de grupo, a 

recepção de um ginásio, a prescrição do exercício físico em função das necessidades dos 

clientes de um ginásio, acompanhamento dos clientes na sala de musculação e as aulas 

de natação. Além disto, foram também objectivos melhorar as competências de 

avaliação e prescrição de exercício em geral, individual e em grupo; adquirir 

competências e experiência profissional na área do fitness e do exercício e saúde, em 

todas as suas vertentes; desenvolver competências de comunicação e relação 

interpessoal.  

Para além de ser um relatório estruturado pela enriquecedora vivência no ginásio 

Natura Clube e Spa, o presente trabalho também tem como objectivo demonstrar os 

benefícios da Hidroginástica para os idosos. Resumidamente, estrutura-se nos seguintes 

pontos: caracterização do local de estágio; breve caracterização das modalidades 

presentes no Natura Clube; tipo de população envolvida; breve revisão bibliográfica; 

desenvolvimento das actividades realizadas; análise critica e conclusão. 

 

Palavras-chave: fitness, avaliação física, prescrição de exercício, hidroginástica, 

idosos. 
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Abstract 

 

This report is included in the 2nd year of the Master’s Degree of sports Science, 

aspect of sports academy of the Polytechnic Institute of Guarda. This internship report 

aims to describe and reflection on all the work that was developed during this last year, 

at the gym Natura Clube e Spa, this gym is located in Guarda City. 

We can see that the main objectives for the achievement of the internship report 

involves the acquisition knowledge and skills through on-site internship experience. 

This experience has gone through several areas of fitness, such as group classes, 

the reception of a gym, the prescription of exercise on customer needs the function of a 

gym, customer follow-up in the weight room and swimming lessons. Furthermore, this 

intership was also importante to enhance the ability to evaluate and prescribe general 

physical exercises, whether they were for groups or individuals; aquire professional 

experience in áreas like fitness and health and physical exercise, in all its ways; develop 

interpersonal communication and relationship competencies; 

In addition to being a report structured by rich experience in the gym Natura 

Club and Spa, this study also aims to demonstrate the benefits of aerobics for seniors. 

Briefly, structure on the following points: characterization of training camp; brief 

characterization of the forms present in the Natura Club; type of population involved; 

brief literature review; development of activities; critical analysis and conclusion. 

 

Keywords: fitness, physical evaluation, physical exercise prescription, water aerobics, 

older adults. 
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Introdução 

 

A prática de actividade física é hoje uma questão de formação, saúde e 

cidadania. Formação, pelo seu papel ao nível da formação de crianças, jovens e adultos, 

em termos de estimulação e desenvolvimento das suas capacidades motoras, sócio-

afectivas e cognitivas. Saúde, face ao papel que o movimento assume na nossa vida e à 

necessidade de manter um estilo de vida activo, que se ganha pelos hábitos, atitudes e 

práticas adquiridas. Cidadania, porque é o Desporto que pode proporcionar a todas as 

crianças, jovens e adultos uma diversidade de Actividades Físicas e Desportivas. É a 

partir das actividades desportivas que todos os cidadãos realizam aprendizagens que os 

fazem gostar e desejar aprender mais, aderindo a uma prática desportiva regular ao 

longo da vida. A importância social e cultural das Actividades Físicas e Desportivas 

exige condições para que todos a elas acedam, independentemente das suas 

características individuais e sociais. 

A elaboração deste Relatório de Estágio não é nada mais do que a capacidade de 

organizar as acções para intervirmos no meio que nos rodeia, a fim de se atingirem os 

objectivos propostos, visando assim a orientação bem como o planeamento das 

actividades do aluno durante o seu estágio. Ou seja, como refere Castro (1993), 

“Trabalho de projecto é um método de trabalho activo uma vez que o formando é um 

agente activo, voluntário e consciente da sua própria formação. O formando é 

autónomo pois escolhe livremente o objecto de estudo e os meios de trabalho de modo a 

que o “fazer” se torna o “saber fazer”.”  

O mestrado em Ciências do Desporto, especialização em Desportos de 

Academia, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

(ESECDG), tem como finalidade oferecer aos alunos uma formação avançada, 

contribuindo para melhorar as capacidades científicas, técnicas e pedagógicas, com o 

objetivo de aprofundar os conhecimentos e práticas actuais, de modo que o aluno possa 

responder às exigentes expectativas do mercado de trabalho.   

Esta unidade curricular obriga à realização de um Relatório, que tem como 

objetivo descrever de forma clara e precisa o trabalho realizado ao longo do Estágio, 

fornecendo a informação necessária acerca das actividades e das competências 

desenvolvidas e adquiridas ao longo do tempo em que este decorreu. 
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O estágio teve lugar no ginásio Natura Clube e Spa,  que faz parte Hotel 

Lusitânia, na cidade da Guarda. A escolha desta área deveu-se ao facto de ser uma área 

em expansão e de as pessoas começarem a dar valor ao culto do corpo, através da 

prática de exercício físico. 

Durante os dois semestres lectivos, as horas passadas no ginásio foram 

dedicadas à prescrição de exercício, acompanhamento dos clientes, aulas de grupo como 

Natação e Hidroginástica. A metodologia apropriada para a elaboração deste relatório 

assenta num trabalho intenso, sistematizado, na procura de mais conhecimentos através 

de pesquisas bibliográficas e no contacto com acções de formação, na área do Desporto. 

Como refere o artigo 26º do Regulamento de Mestrados do IPG (2011; 12), 

entende-se por “Estágio Profissionalizante a realização de um estágio, nos termos e com 

a duração prevista na criação do curso, proporcionando ao estudante a aprendizagem de 

competências profissionais num contexto real de trabalho e o desenvolvimento dos 

conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo do curso. Pretende-se também, 

aferir da sua capacidade para a realização de novas tarefas, próprias da sua actividade 

técnica, profissional e científica, numa organização – empresarial ou institucional – de 

âmbito público ou privado, desenvolvendo um programa definido e orientado pelo 

professor responsável pelo respectivo estágio.” 

Em termos estruturais, este documento compreende: a caracterização do local de 

estágio; a descrição das modalidades presentes no Natura Clube; a apresentação da 

população alvo; uma breve revisão bibliográfica; o planeamento das actividades do 

estagiário; e, finalmente, as conclusões. 
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1- Caracterização da Cidade da Guarda¹ 

 

A Guarda foi fundada a 27 de Novembro de 1199, por foral concedido pelo 

segundo Rei de Portugal, D. Sancho I, que a considerou como tendo uma posição 

privilegiada face ao território envolvente, havendo assim a necessidade de criar uma 

cidade poderosa, visando o seu desenvolvimento e prosperidade. Deste modo, a cidade 

completou oito séculos de existência em 1999. 

O Distrito da Guarda encontra-se localizado, maioritariamente, na Região da 

Beira Interior (fig. 1), e com os concelhos de Meda e Vila Nova de Foz Côa, na Região 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (fig. 2). O seu território é muito montanhoso, formado 

por elevações a diversas altitudes, atingindo a sua altura máxima na Serra da Estrela 

(1991 metros) que pelas suas características é hoje o principal chamariz turístico da 

região. 

No Inverno, as suas serras cobrem-se de neve e no Verão transformam-se em verdes 

matas. Por entre estas montanhas correm os rios Zêzere, Douro e o Mondego. 

Além das diversas igrejas existentes por todo o distrito, nele se destacam o conjunto 

artístico de Malhada Sorda, em Almeida, onde as pinturas coabitam com o granito; as 

muralhas medievais de Castelo Mendo (século XIII) e a Praça e Vila de Almeida 

(ambos no concelho de Almeida), contempladas com o projecto-piloto - "Aldeias 

Históricas de Portugal".  

  O núcleo urbano da cidade da Guarda tem 31 224 habitantes. Situada numa das 

encostas da Serra da Estrela, Guarda é a cidade mais alta de Portugal, com 1.056 metros 

de altitude. Guarda, um hino ao granito, é chamada a cidade dos cinco F's - Forte, Farta, 

Fria, Fiel e Formosa.  

A cidade possui um vasto património cultural e arquitectónico, na sua maioria 

situados no centro histórico: a Sé Catedral da Guarda, a Torre de Menagem (castelo), 

Judiaria da Guarda, etc...  

O seu território é muito montanhoso, formado por elevações a diversas altitudes, 

variáveis entre os 500 e 900 metros, atingindo a sua altura máxima na serra da Estrela 

(1991 metros) que pelas suas características é hoje o principal chamariz turístico da 

região. 
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¹Fonte:  

http://www.jornalaguarda.com/index.idedicao=35Seccao=4&Action=seccao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Distrito da Guarda.¹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2 – Concelho da Guarda.¹ 



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

5 

 

 

2 – Caracterização do Local de Estágio 

 

2.1 - Caracterização da Instituição 

 

A instituição onde decorreu o estágio, chama-se Natura Clube & Spa e insere-se 

no Hotel Lusitânia. Este Hotel localiza-se na Urbanização Quinta das Covas, na Guarda 

(fig. 3). 

 

Fig. 3 - Localização do Hotel Lusitânia²  

 

Neste Hotel, os hóspedes podem escolher entre 63 quartos. O hotel oferece 

fantásticas facilidades, incluindo jardim, banheira de hidromassagem, campos de ténis, 

sala de vapores, centro de fitness, para ajudar o cliente a relaxar depois de um dia cheio 

de acção na cidade. Seja qual for o propósito da visita, Hotel Lusitânia é um excelente 

escolha para uma estadia na Guarda. 

O Natura Clube – Guarda é parte integrante dos serviços do Hotel Lusitânia 

Congress & Spa e dispõe de várias modalidades que promovem a actividade física, 

bem-estar e relaxamento (fig. 4). 

Na vertente de Spa, está totalmente equipado com sauna húmida e seca, jacuzzi e 

cabinas de massagens e esteticismo. Numa vertente mais activa e de exercício físico 

dispõe de um ginásio e desportos aquáticos, assim como de um campo de ténis. 

 

 

___________________ 

²Fonte: http://www.hotellusitaniaparque.com/ 
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Fig. 4 – Logo do Natura Clube & Spa 

 

Horário de funcionamento do Natura Clube e Spa: 

 Segunda a Sexta: 09h30 - 21h00. 

 Sábados: 10h00 - 20h00. 

 Domingos e Feriados: 10h00 - 19h00. 

 

 

2.2 – Recursos Humanos 

 

Como demonstra o organigrama (fig. 5), o Hotel Lusitânia é propriedade do 

grupo IMB Hotels tal como o Hotel H20. Cada hotel é chefiado por uma própria 

direcção e com uma equipa mencionada para o seu respectivo Spa.  

Estes ginásios são coordenados pelo mesmo coordenador que é responsável por 

liderar as duas equipas presentes no Natura Clube e Spa na Guarda e na Covilhã. Sendo 

assim, o Natura Clube e Spa que pertence ao Hotel Lusitânia é constituído por um front 

officer, além do serviço de recepção, são responsáveis pelo serviço de estética e 

massagem disponíveis na Instituição. Seguidamente, apresenta o grupo de técnicos do 

exercício físico que são os responsáveis pelas modalidades oferecidas no ginásio.  

Ao todo trabalham cerca de doze intervenientes nestas instituições, juntamente 

com os estagiários que colaboram nas tarefas diárias, como, aulas, recepção, arrumos e 

acompanhamento dos clientes.  

 

 

 

 

 

 

 



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

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – organigrama do Natura Clube e Spa 

 

 

2.3 - Recursos Materiais 

 

O ginásio Natura Clube e Spa, usufrui de um vasto material para corresponder à 

sua oferta e serviços. Desde a entrada visualiza-se a receção do ginásio (fig. 6), em que 

todos os clientes são abordados por um atendimento prestado pelas recepcionistas. 

Aqui, os clientes tem acesso a toda a informação e serviços deste Spa, de forma mais 

pormenorizada, como os preços adjacentes às mensalidades pretendidas e a indicação 

dos espaços desportivos: a sala de aulas de grupo (fig. 7), a sala de pesos livres (fig. 8), 

a sala de cardiofitness (fig. 9), a piscina interior (fig. 10), a sauna, o banho turco, o 

jacuzzi, a piscina exterior, o corte de ténis, o circuito de manutenção, a sala de estética, 

o vestiário e a sala de avaliação física. 

Coordenação Geral 

Sérgio Ferraz 

Direcção do Hotel 

(Lusitânia e H2O) 

Natura Clube  

Guarda 

Natura Clube 

Covilhã 

FRONT 

OFFICER 

Júlia 

Sofia 

Cláudia 

TÉCNICOS 

Cristiana 

Liliana 

Ricardo 

FRONT 

OFFICER 

Sara 

Manuela 

TÉCNICOS 

Simão 

Ana 

Júnior 

Barbosa 

Dalila 
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Para cada modalidade neste ginásio, é necessário um inúmero material como a 

natação e a hidroginástica (fig. 11). No caso da sala de cardiofitness, ela tem 15 steps, 

um saco de boxe, vinte tapetes de fitness, quinze elásticos, treze bikes de spinning, 

quinze barras, noventa e cinco pesos para as aulas de body pump, duas cordas de saltar, 

dez fitballs, dois trampolins a sala de pesos livres, existem conjuntos de halteres até os 

vinte e cinco quilos, cinco conjuntos de caneleiras e uma barra olímpica. Finalmente, a 

sala de cardiofitness, apresenta-se com dois tapetes de corrida, duas bicicletas estáticas, 

uma máquina de remos, duas bicicletas elípticas, um aparelho de leg press, um aparelho 

de peck deck, um aparelho de seated row, um aparelho de abdução de pernas, um 

aparelho de adução de pernas, um aparelho de leg extension e uma barra de elevações.  

 
 
             

 
 

 
 

Fig. 6 – Recepção do 
Natura Clube e Spa. 

 
 

 
Fig. 7 - Sala de Aulas de 

Grupo. 
 

 

Fig. 8 - Sala de pesos 
livres. 

 
 
 

Fig. 9 –  Sala de 
Cardiofitness.  

 
Fig. 10 - Piscina Interior. 

 
Fig. 11 - Material de 

natação e hidro. 
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2.4 – Modalidades 

 

As aulas de grupo (fig. 12) são destinadas a qualquer pessoa independentemente 

da sua aptidão física. No Natura Clube e Spa foram organizadas aulas de grupo para 

prestar um serviço aos clientes ao longo do dia, pelo menos em oito modalidades 

distintas e, assim, proporcionar um maior leque de opções.  

A aula de Bike é uma aula de indoor cycling, utilizando bicicletas estáticas que 

movimenta os grandes grupos musculares de uma forma rítmica (batimentos musicais) e 

progressiva, usando várias intensidades e melhorando assim a frequência 

cardiovascular. As aulas têm uma duração máxima de 45 minutos. 

Step Localizada é uma aula aeróbica no step, com exercícios alternados e 

localizados, com uso de halteres, caneleiras e outros acessórios, tornando as aulas mais 

eficientes no ganho da condição física, na resistência muscular e na perda de peso 

corporal. 

O x-core trata-se de uma aula que pretende potenciar a postura corporal e o 

relaxamento. Através de alongamentos, trabalho de flexibilidade, quer para a parte 

superior do corpo quer para a parte inferior e um trabalho mais localizado, isto é, o 

fortalecimento abdominal por séries de exercícios.   

O Zumba é uma actividade baseada em danças latinas que tem essencialmente 

um carácter aeróbio. As aulas têm uma duração de 45 minutos e caracterizam-se por 

envolver todo o corpo e mente, combinando exercícios aeróbios com exercícios de 

resistência de peso corporal. 

Natura Pump é uma aula de 45 minutos de duração, que contém oito músicas 

específicas para trabalho de força muscular. Esta aula tem "faixas" musicais, para 

aquecimento, pernas, peito, costas, bíceps, tríceps, abdominais e alongamentos. É 

intervalada por cada faixa de trabalho e coreografada consoante os batimentos musicais. 

É de caracter aeróbio e requer alguma técnica de execução. 

Cross training são aulas que no máximo vão até 45 minutos de trabalho físico. 

Melhoram o nível de fitness, a performance e reduzem a possibilidade de lesões. O uso 

de dois ou mais tipos de exercícios aeróbios no seu regime de treino pode funcionar 

como estimulador e proporcionar adaptações importantes no organismo de quem os 

pratica. Ao combinar diferentes modos de exercícios, evitam que os mesmos grupos 

musculares e articulações sejam solicitados repetidamente da mesma forma. Como 

http://www.guia-fitness.com/fitness.html
http://www.guia-fitness.com/treino_funcional.html#anchor-name
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consequência, tendem a reduzir a probabilidade do corpo se lesionar com o excesso de 

exercício. 

O X-flex são aulas de alongamentos que têm como objectivo aumentar a 

mobilidade articular, proporcionando maior agilidade, prevenindo lesões musculares e 

melhorando as tarefas do quotidiano. Baseadas nos princípios de Pilates, Yoga e Tai-

chi, podemos dizer que são aulas acessíveis a todos e agrupadas por alguns exercícios 

destas modalidades mais especificas. 

As aulas de Hidroginástica (fig. 13) são adaptáveis a diferentes objectivos e 

populações, conjuga de forma harmoniosa o bem-estar que a água nos proporciona com 

a música e o convívio. O resultado é, também, uma aula divertida, estimulante e 

direcionada para resultados pessoais. Os exercícios aquáticos realizados em deep water 

(piscina funda) ou em shallow water (piscina com pé, pouco profunda) permitem 

benefícios relevantes no âmbito da prevenção, da reabilitação e do treino desportivo: 

redução do risco de lesões, incremento da condição cardiorespiratória e fortalecimento 

muscular. Ao promover uma acentuada redução da acção da gravidade sobre a coluna e, 

consequentemente, do impacto sobre as articulações, a água proporciona uma opção de 

exercício mais segura, num quadro de patologias ou condições clínicas de lombalgias, 

hérnias discais, artroses e reumatismo, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

11 

 

 

Fig. 12 – Horário das aulas de grupo. 

 

 

Fig. 13  – Horário das aulas na Piscina. 
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2.5 - A população 

 

 O ginásio Natura Clube e Spa encontra-se destinado a toda a população da 

guarda e arredores, inclusive para populações especiais. Deste modo, o ginásio inserido 

nesta Instituição hoteleira é procurado também pelos hospedes do Hotel, que gostam de 

manter o seu bem estar físico. Com o decorrer do estágio constatei a existência de uma 

população heterogénea com diferentes níveis de aptidão física nas diversas modalidades 

oferecidas.  

Embora os escalões da natação estejam a priori definidos, na modalidade de 

hidroginástica tal não acontece, sendo permitida a frequência da mesma a partir dos 18 

anos de idade até ao máximo de 72 anos.  

 

 

3 – Plano de Estágio 

 

Inicialmente, foi feito um trabalho ao nível da definição e desenvolvimento do 

processo de estágio, da escolha de aéreas e competências a desenvolver e para que este 

fosse de encontro aos objectivos que se pretendiam alcançar, com a sua realização. 

Pretendeu-se, principalmente adquirir competências gerais e especificas ao nível das 

actividades de academia, bem como aplicar e rever aplicações práticas dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente. Em termos de trabalho foram realizadas entre 

3 a 4 horas por dia (anexo I ver horário semanal), primeiramente só na sala de exercício. 

 

 

3.1 - Objectivos Gerais  

Os Mestres em Ciências do Desporto são capacitados de competências 

científicas, técnicas, didácticas e profissionais que lhes permitem exercer um vasto 

leque de actividades no contexto desportivo. Como tal, este estágio profissionalizante 

tem como objectivo completar a formação académica através da aplicação prática e 

adquirir novas competências.  

 Desenvolver as capacidades e competências adequadas ao exercício da 

profissão;  
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 Aplicar e desenvolver competências adquiridas durante o Mestrado em Ciências 

do Desporto – Desportos de Academia, num ambiente que permita uma 

aprendizagem clínica e científica;  

 Promover a prática profissional, tendo como principal objetivo o 

desenvolvimento da autonomia e de desempenho individual como instrutor de 

fitness;  

 Enriquecer a linguagem técnico-científica e aperfeiçoar a capacidade de 

exposição oral e argumentativa;  

 

3.2 - Objectivos Específicos  

 Adquirir experiência e conhecimento prático do funcionamento do quotidiano do 

ginásio;  

 Adquirir conhecimentos de fitness aplicados num ginásio;  

 Realizar avaliações físicas para posteriormente elaborar-se planos de treino, de 

acordo com as necessidades dos clientes;  

 Participar em eventos promovidos pela instituição (Natura Clube e Spa);  

 Apoiar os professores nas aulas e nas actividades;  

 Interagir com a população alvo, ou seja, diversas faixas etárias, para ter um 

diverso leque de informação acerca de cada situação específica, para depois 

favorecer uma prática correcta.  

 Adquirir competências e destreza na realização da técnica. 

 Adquirir conhecimentos na preparação de aulas como estratégias didácticas. 

 Planear exercícios e planos de aulas para verificar a evolução dos alunos. 

 Contribuir para a qualidade de vida dos alunos de hidroginástica através de uma 

planeamento de aulas. 
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4 - Revisão da Literatura 

 

Os objectivos inicialmente traçados e delineados são importantes para o 

desempenho das nossas funções e para realizar com precisão a prescrição do exercício 

físico às pessoas. Assim, considerando os objectivos centrais do estágio, tive 

necessidade investigar e pesquisar vários autores de referência internacional, no sentido 

de me ajudarem a tomar decisões na prescrição do exercício físico. Este ponto do 

relatório de estágio reflecte essa pesquisa e sistematização de conteúdos importantes 

para a realização do estágio. 

Durante o meu estágio no Ginásio do Natura Clube e Spa, os principais 

objectivos que os clientes mais me solicitaram foi reduzir a massa gorda e aumentar a 

tonificação muscular. Torna-se assim importante enumerar os benefícios da actividade 

física e do exercício físico, compreender a diferença entre estes dois conceitos, bem 

como definir o sedentarismo e a obesidade. Estes conceitos vão constar dos pontos 

seguintes bem como a Hidroginástica, um dos temas centrais do meu trabalho de aulas 

de grupo.  

 

4.1 – Definição de Sedentarismo e Obesidade 

 

Como referido anteriormente, neste ponto vai ser estabelecida a diferença entre o 

sedentarismo e a obesidade, dizendo desde já que os dois estão interligados, ou seja o 

sedentarismo pode provocar a obesidade.  

Assim sendo, segundo Matsudo (2006), a obesidade define-se como um 

desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia, em que o excesso de energia 

consumido leva a um aumento de gordura corporal. Este processo pode estar também 

relacionado com diversos factores (genéticos, fisiológicos, comportamentais, 

psicológicos e culturais), tendo diversas consequências para o indivíduo e para a 

sociedade. 

A obesidade está associada ao desenvolvimento de doenças, como a hipertensão 

arterial sistémica e a diabetes, que estão relacionadas com uma alta morbidade, sendo 

uma das principais causas de mortalidade na população geral (Parente et al, 2006).  
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Para o ASCM (2000), a obesidade prejudica o desempenho físico, induzindo a 

fadiga precoce, devido à sobrecarga que impõe ao organismo.  

A obesidade está muitas vezes associada ao sedentarismo, que para a 

Organização Mundial da Saúde (2011) tem sido definido como a falta ou a grande 

diminuição da actividade física. Do ponto de vista da Medicina Moderna, o sedentário é 

o indivíduo que gasta poucas calorias por semana com as suas actividades da vida 

diária.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2011), 70% das pessoas do mundo 

são sedentárias e estão sujeitas a desenvolver inúmeras doenças. 

Os conceitos acima definidos estão directamente relacionados com a actividade 

física e exercício físico, sendo os dois conceitos diferentes, como mostra o ponto 

seguinte. 

 

4.2 – Actividade Física Vs. Exercício Físico. 

 

Assim sendo, Monteiro et al. (2004) afirmam que o exercício físico é uma 

actividade realizada com repetições sistemáticas de movimentos orientados, 

aumentando o consumo de oxigénio devido à solicitação muscular. Segundo este 

mesmo grupo o exercício físico representa um subgrupo de actividade física, é planeado 

e tem como finalidade manter a performance, gerando força e interrompendo a 

homeostasia através da actividade muscular. 

Segundo Pereira (2008), actividade física é todo o movimento do corpo 

produzido pela contracção dos músculos, levando ao aumento substancial do dispêndio 

de energia, ao passo que o exercício físico é um tipo de actividade física, planeada e 

estruturada para manter ou aumentar um ou mais componentes da aptidão física.  

Feita a diferença estre estes dois conceitos, no ponto a seguir vão ser 

enumerados os benefícios da actividade física e do exercício físico.  
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4.3 - Benefícios da Actividade Física e/ou Exercício Físico 

 

Os benefícios da actividade física são reconhecidos como sendo um dos pilares 

para uma vida saudável. Hoje em dia, torna-se fundamental agir para que haja uma 

educação baseada em hábitos saudáveis, para o combate ao sedentarismo e obesidade.  

Os dados da Organização Mundial de Saúde (2011) revelam que desde o ano de 

2001 até à actualidade, a percentagem de pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) 

superior ou igual a 30 (obesidade grau I) tem vindo a aumentar em todo o mundo. 

O excesso de peso corporal, associado a um estilo de vida inactivo, representa 

uma das maiores ameaças à saúde dos indivíduos na actualidade (Matsudo et al, 2006). 

Segundo Barata (2005), os benefícios da actividade física regular são: 

diminuição da gordura corporal e aumento da massa muscular; prevenção e tratamento 

da diabetes; prevenção e melhoria do quadro clínico de hipertensão arterial; melhoria do 

perfil lipídico sanguíneo; melhoria do sistema imunológico; aumento de densidade 

mineral óssea; melhoria da saúde articular; aumento do tónus muscular e promoção do 

desenvolvimento físico, social e psíquico. 

De acordo com Topol (2005), o exercício físico é um importante factor contra o 

sedentarismo e diversas doenças, melhorando não só a capacidade de a pessoa se 

exercitar, como também a aptidão física e acarretando muitos benefícios para a saúde, 

como a diminuição de doenças crónicas e doenças arteriais coronárias. 

Nesta linha, os vários benefícios do exercício físico para Pereira (2008) são: 

melhora a aptidão aeróbia; aptidão muscular; composição corporal e bem-estar geral.  

Em suma o desenvolvimento de hábitos regulares de exercício físico para Pereira 

(2008) é um passo fundamental para a melhoria generalizada da saúde e da qualidade de 

vida. Assim sendo, exercícios como: a caminhada, corrida, ciclismo, natação, 

hidroginástica, musculação, entre outros, ganham cada vez mais a adesão da população 

que busca o desenvolvimento do bem-estar e da saúde física e mental. 

Posto isto, é importante a necessidade de prescrição do exercício físico, o 

planeamento e ajuste das actividades aos objectivos de cada um. 
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4.4 – Prescrição de Exercício Físico para a Perda de Peso 

 

Este é um ponto fulcral, já que a prescrição de exercício físico para este tipo de 

pessoas obedece a algumas regras e é importante tomar em consideração um conjunto 

de linhas orientadoras, que serão explicadas ao longo deste ponto. 

Antes de qualquer pessoa iniciar a prática de exercício físico tem de ter em conta 

algumas considerações, como por exemplo a avaliação, que é feita em vários parâmetros 

que segundo as guias da prescrição do ACSM (2009) são: pré-triagem e estratificação 

do risco; frequência cardíaca em repouso, pressão arterial, peso, altura, IMC; 

composição corporal (avaliação das pregas adiposas e perímetros); um 

electrocardiograma, se necessário; aptidão cardiorrespiratória, através de testes 

submáximos; força muscular dos membros superiores e inferiores; endurance muscular, 

através do teste de extensão de braços, e flexibilidade, através do teste senta e alcança. 

Relativamente à prescrição de exercício para indivíduos sedentários e obesos, os 

estudos apresentam resultados contraditórios, quanto às modalidades de exercício mais 

eficazes. O ACSM (2000) defende que os exercícios com maior predominância aeróbia 

são os mais eficazes, enquanto que Fleck e Kraemer (2006) defendem que os exercícios 

anaeróbios são os mais benéficos. Já o ACSM (2002) cita que todos os tipos de 

programas de exercícios podem contribuir. 

Posto isto torna-se importante compreender a diferença entre treino/exercício 

aeróbio e anaeróbio, bem como o seu impacto na perda de massa gorda. O exercício 

aeróbio envolve grandes grupos musculares e é recomendado para melhorar a aptidão 

cardiovascular. Já o segundo, o exercício anaeróbio, pode incluir diversas modalidades 

de exercício, entre as quais o treino da força muscular (ACSM, 2009). Este tipo de 

exercício envolve a acção voluntária do músculo-esquelético contra uma resistência 

externa (pesos livres, peso do corpo e máquinas) (Winett, 2001). 
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4.4.1 – Prescrição de exercício físico aeróbio para perda de peso 

 

 Segundo Pereira (2008), este tipo de exercício, também designado de exercício 

cardiovascular, activa grandes quantidades de massa muscular e solicita mais a 

intervenção do aparelho respiratório e circulatório. De acordo com o mesmo autor este 

tipo de exercício tem como objectivo aumentar a aptidão aeróbia, ou seja, a capacidade 

de levar uma quantidade maior de oxigénio aos músculos, obrigando a maior consumo 

de energia e, consequentemente, de mais calorias. 

De acordo com Medeiros (2012), o treino cardiovascular (aeróbio) pode ser 

ministrado segundo três métodos de treino: o contínuo, o progressivo e o intervalado. O 

método contínuo implica manter de forma constante a intensidade escolhida. O método 

progressivo pressupõe que a intensidade seja aumentada até atingir o limite. O método 

intervalado é o método com melhores resultados para a perda de peso, onde existe uma 

alternância na intensidade, proporcionando um treino em intensidades não habituais, o 

que leva ao aumento do metabolismo e consequente perda de elevado número de 

calorias. 

A opção entre o método contínuo e posteriormente o método intervalado parece 

proporcionar maior motivação à prática de exercício físico, quebrando a monotonia do 

treino e oferecendo condições ao praticante de realizar um volume de actividade que 

não seria possível de forma contínua. O treino intervalado, devido aos benefícios dos 

intervalos de recuperação, representa uma boa estratégia para programas de redução de 

peso e desenvolvimento da capacidade aeróbia (Wilmore & Costil, 2001). 

Segundo o ACSM (2005), o treino cardiovascular para obesos tem de obedecer 

às seguintes características, para proporcionar perda de peso: a frequência (3 vezes por 

semana, se possível em dias alternados), intensidade (40 a 50 % da Frequência cardíaca 

de reserva ou 55 a 65 % da Frequência cardíaca máxima), duração (superior a 30 

minutos, de acordo com a condição física do praticante) e tipo de actividade 

(despendendo entre 200 a 300 Kcal, por sessão). 

De acordo com o ACSM (2009), a prescrição de exercício para as pessoas que 

têm algum excesso de peso tem que obedecer ao princípio FITT (frequência, 

intensidade, tempo e tipo de exercício). Relativamente à frequência, tem que ser cinco 

ou mais vezes semanais, para maximizar o gasto calórico. Sobre a intensidade, 

inicialmente deve ser moderada (40-60% da frequência cardíaca máxima), progredindo 
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para uma intensidade vigorosa (50-75 % da frequência cardíaca máxima). 

Relativamente ao tempo, deve ser entre 30-60 minutos ou 150 minutos semanais, isto 

numa fase inicial, progredindo depois para 300 minutos semanais com intensidade 

moderada.  

 

4.4.2 – Prescrição do treino de força muscular perda de peso 

 

O treino de força consiste em exercícios que utilizam a contracção voluntária do 

músculo esquelético contra uma resistência, que pode ser conseguida por meio do 

próprio corpo, com pesos livres ou com máquinas (ACSM, 2002). 

Um dos principais objectivos do treino de força, também designado de treino 

anaeróbio, é conseguir um desenvolvimento harmonioso de todos os grupos musculares 

e reforçar as articulações, melhorando assim a preparação física geral dos praticantes, 

desenvolvendo a sua força de resistência e, consequentemente, aumentando a 

capacidade de trabalho (Prista, 2000). 

Os exercícios de força promovem mudanças na composição corporal, no 

desempenho motor, na força muscular e na estética corporal, sendo também uma 

componente importante direccionada para as questões de saúde e perca de peso (Fleck 

& Kraemer, 2006). 

Dentro do treino da força muscular, os métodos que visam promover a perda de 

massa gorda implicam, normalmente, uma organização da carga em circuito, volumes 

do treino moderados a altos e intensidades baixas a moderadas. Esta metodologia 

promove sessões mais longas, com intervalos de repouso curtos, fazendo com que haja 

um maior gasto energético durante o exercício, ainda dentro das características dos 

exercícios de força (Fleck & Kraemer, 2006). 

Para indivíduos obesos, um exercício muito intenso, com pouco tempo de 

recuperação, não é o recomendado para pessoas que apresentam uma baixa aptidão 

física, já que obesos não suportam altas intensidades (ACSM, 2000; Wilmore, 2001). 

No início do treino, quando os indivíduos têm uma baixa capacidade física, o circuito 

deve ser organizado com mais de 60 segundos de intervalo entre repetições, atenuando a 

intensidade e aumentando a duração. À medida que a aptidão física for aumentando, 

passa-se a utilizar intervalos de menor duração, aumentando a intensidade e diminuindo 

o tempo de treino ou alterando o número de estações (Haltom et al., 1999). 
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Na prescrição do treino de força, Guedes (2003) diz-nos que o circuito deve 

conter 6 a 12 estações, com séries de 15 a 20 repetições e com intervalo de recuperação 

de 45 segundos entre as séries. 

Para Simão (2003), o treino com pesos em circuito consiste na realização de um 

conjunto de exercícios com séries de 12 a 15 repetições, com cerca de 40% a 60% da 

carga máxima, com cerca de 15 a 30 segundos de intervalo entre repetições. 

Um estudo de Marx et al. (2000) relataram que após 24 semanas com um treino 

em circuito de força, com 1 série de 10 estações, 3 vezes na semana, com 8 a 12 

repetições, com intervalos de 1 a 2 minutos por estação, os praticantes diminuíram 3% 

na gordura corporal e aumentaram a massa muscular em cerca de 1 kg. 

Assim, existem várias formas diferentes de montar e aplicar o circuito, podendo 

alterar variáveis, como: o tipo, o tempo de intervalo, o tempo de duração e a carga 

utilizada dentro de cada estação, o intervalo entre as passagens, e o número de 

passagens, entre outras. Actividades que variam a intensidade do exercício, mais 

intensas ou menos intensas, são o melhor caminho para optimizar o gasto energético e a 

perca de peso (ACSM, 2002). 

Os profissionais de Desporto devem ter os conhecimentos científicos e 

pedagógicos necessários para ajudar a alterar estes factos sendo no âmbito desta 

temática que o estágio se relaciona com a área do exercício e saúde. 

 

 

4.5 – Hidroginástica 

 

A hidroginástica tem aumentado a sua popularidade entre pessoas saudáveis e é 

uma alternativa viável de actividade física para populações especiais, tais como 

grávidas, pessoas com problemas ortopédicos, cardíacos, entre outros (Raffaelli et al, 

2010; Cassady & Nielsen, 1992).  

Costa et al (2008), comparam as respostas fisiológicas de três variantes de um 

exercício de hidroginástica. Dezasseis mulheres jovens realizaram o exercício “cavalo 

marinho” numa cadência de 136 b.min-¹. O exercício consiste numa flexão de joelho e 

perna de um dos membros inferiores, enquanto o outro membro fica apoiado no chão 

seguido da troca de apoio e o outro membro realiza uma hipertensão da perna. Os 

membros superiores realizam uma flexão e extensão de ombros simultânea com a troca 

de apoios dos membros inferiores. Foram realizadas três variações da utilização dos 
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membros superiores: I) com os braços apoiados ao nível da cintura; II) com acção de 

braços simultânea a acção das pernas; III) com acção simultânea e segurando halteres 

flutuantes. As respostas máximas atingidas de FC durante o exercício foram similares 

nas situações II e III e significativamente maiores do que na situação I. Os autores 

afirmam que o aumento do uso do número de segmentos simultâneos, bem como o uso 

de halteres tendem a aumentar significativamente as respostas fisiológicas agudas dos 

exercícios de hidroginástica. 

Segundo a metodologia proposta pela Aquatic Exercise Association (2001), a 

música constitui uma forma de motivação, de estimulo e até mesmo um meio para 

alcançar a intensidade objectivada, embora a utilização da música não seja obrigatória. 

No caso da opção pela utilização de música, sugere-se para as tradicionais actividades 

aeróbias em água rasa a utilização de um ritmo de aproximadamente 125 a 150 

batimentos por minuto (bpm). No que se refere à velocidade de execução do 

movimento, este método salienta que a agua é um ambiente com propriedades únicas e, 

como tal, é necessário que o profissional conheça os princípios que o regem, 

respeitando-os aquando da selecção dos exercícios. Assim, a escolha do ritmo do 

exercício deverá ser realizada em função dos tipos de movimentos, da forma da aula, da 

idade, do nível dos alunos e da utilização ou não de equipamentos resistivos.  

O método considera dois ritmos essenciais do movimento, o tempo de água e o 

meio tempo de água, cuja alternância e combinação permitirá a realização de 

movimentos amplos e completos, garantindo, assim, a manutenção de uma intensidade 

adequada ao longo da parte aeróbia da aula. Para a AEA (2001), uma “instrução com 

segurança” implica que o professor deverá evitar a tentação da utilização de 

movimentos em ritmo de terra, esperando que os alunos realizem os ajustes necessários. 

Neste ponto, este método sublinha ainda a importância de o professor utilizar palavras 

de ordem e focalizar a direcção do movimento pretendido, por forma a alternar a 

incidência dos grupos musculares e instruir os alunos sobre o tipo de trabalho 

pretendido.  

De acordo com AEA (2001), existem poucos movimentos contra-indicados para 

as aulas de fitness aquático,  mas vários de alto risco que devem ser cuidadosamente 

avaliados antes da sua utilização numa aula: os exercícios de alto impacto – que 

impulsionam o corpo para cima e para fora da água; os movimentos muito rápidos 

(tempo de terra) – que devem apenas ser utilizados em movimentos que utilizam 

pequenas alavancas; a utilização prolongada dos exercícios acima da cabeça – que 
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conduzem a uma falsa percepção da intensidade aeróbia; o desequilíbrio muscular – 

utilizar sempre a mesma direcção na marcha, realizar apenas trabalho de força, 

negligenciando a flexibilidade e as aulas aeróbias que utilizam a flexão da anca e o 

movimento dos membros superiores (MS) para a frente, conduzindo a uma postura 

incorrecta; o batimento dos membros inferiores (MI) em decúbito ventral com apoio na 

parede – provoca hiperextensão das vértebras lombares e/ou cervicais; os exercícios que 

utilizam a parede como apoio – o apoio prolongado das costas contra a parede pode 

constituir uma sobrecarga para as articulações dos ombros, dos pulsos e dos dedos; o 

trabalho abdominal versus flexão da anca – a maioria dos exercícios utilizados 

trabalham os abdominais apenas como estabilizadores ou assistentes, ou seja o 

movimento principal é realizado pelo flexor da anca; hiperextensão dos joelhos – o 

alongamento do quadricípite que comprime a articulação do joelho, devido a uma flexão 

exagerada (acima dos 90º), poderá originar lesão – e por fim exercícios que 

comprometem a integridade da coluna, como movimentos circulares do pescoço. 

 Por outras palavras, existem movimentos cujos benefícios são tão específicos 

que devem ser considerados de alto risco, se incluídos numa aula para alunos comuns. 

Da mesma forma, um movimento novo deverá ser sempre analisado sobre o nível 

segurança, antes de ser introduzido numa aula. 

De acordo com a AEA (2001), há cinco estilos ou tipos de coreografia: a 

progressão linear ou estilo livre – em que uma série de movimentos é executada sem um 

padrão definido; em pirâmide – em que o numero de repetições para cada movimento de 

uma combinação é gradativamente diminuído ou aumentado; a inclusão – a construção 

gradual de padrões, havendo um reforço da aprendizagem através da repetição das 

sequências apreendidas; a pura repetição ou padronizada – em que se ensina um padrão 

de movimentos desde o inicio; e a técnica de sobreposição – em que se começa com um 

padrão e se sobrepõe alterações gradualmente, sendo alguns movimentos substituídos 

por outros, um de cada vez, podendo ser retirados todos de novo e retornar ao padrão 

inicial. Estes cinco estilos coreográficos não devem ser entendidos, segundo a AEA 

(2001), como uma limitação mas como uma resposta. 

Segundo a AEA (2001), a utilização de material aquático permite tornar a aula 

mais atractiva, aumentando a resistência, a flutuabilidade e a variedade, sendo que a 

selecção dos materiais deverá ser feita tendo no horizonte os objectivos pretendidos. 

No que respeita às populações especiais, a AEA (2001) inclui neste grupo 

indivíduos idosos, obesos, gestantes, portadores de deficiência ou de doenças 
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respiratórias (e.g. asma, doença pulmonar obstrutiva crónica), cardiovasculares (e.g. 

HTA, arteriosclerose), articulares (e.g. artrite, síndrome de fibromialgia) e ortopédicas 

(e.g. anormalidades anatómicas e funcionais dos sistemas músculo esqueléticos). De 

acordo com esta metodologia, se nas populações “ditas normais” o respeito pela 

individualidade biológica do aluno é fundamental, nas populações especiais este 

princípio ganha ainda maior relevo. Nesta medida, o processo de individualização do 

trabalho requer um conhecimento aprofundado do historial médico do aluno, podendo 

ser necessário um trabalho conjunto com o médico ou terapeuta do próprio praticante.  

 

 

4.6 - Benefícios da Hidroginástica para o idoso 

 

Os exercícios aquáticos são benéficos para pessoas de todas as idades. Ao 

realizar exercício em água quente, entre os 27 e 31 graus centígrados, pode-se aumentar 

o transporte de sangue aos músculos, aumentar a produção de energia e reduzir a tensão 

arterial (Gaines, 2000). 

Segundo esta autora, as razões pelas quais uma pessoa deve realizar exercício 

aquático são diversas. Os  principais benefícios e justificação destes, segundo Gaines 

(2000), são: 

 Redução da tensão e ou do stress sobre as articulações, os ossos e os músculos. 

O impacto no solo é um dos responsáveis mais comuns da inflamação muscular 

e da dor articular depois do exercício. A flutuabilidade da água elimina a pressão 

sobre as cápsulas articulares e, em simultâneo com o calor, eleva a capacidade 

para nos movermos comodamente e com uma maior agilidade. Com 

instrumentos de flutuação, o impacto pode ser eliminado por completo. Na água, 

e uma vez que esta é mais densa que o ar, ao movermos o corpo, cria-se uma 

resistência em ambas as direcções, porque se encontra a viscosidade da água em 

todas as direcções. Este fenómeno desenvolve, também, uma força muscular 

equilibrada, ao exercitar os músculos de ambos os lados de uma articulação 

(agonista e antagonista), durante o mesmo exercício. 

 Tonificação rápida e efectiva, devido às resistências da água. Ao vencer a força 

de resistência da água pode-se acelerar e melhorar os resultados da tonificação. 

O treino na água permite que se consiga o mesmo que em terra, mas em metade 

do tempo. A autora acrescenta que, na água, a resistência permite exercitar os 



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

24 

 

grupos musculares opostos em cada repetição e, como consequência, conseguir 

um equilíbrio muscular que evita a maioria das lesões. 

 A elevação da carga do exercício e consumo de mais calorias em menos tempo. 

Podem-se queimar cerca de 525 calorias por hora ao andar dentro de água, 

comparativamente com as 240 calorias gastas em terra, sem a presença de tanta 

fadiga e com menos riscos de lesão. As variações nos movimentos e as 

mudanças de direcção podem prevenir as lesões musculares por excesso de uso e 

aumentar a carga de trabalho. 

 Prolongamento da sensação de frescura, mesmo quando se está a realizar 

exercício de forma intensa. A água recebe com maior facilidade o calor do 

exercício que o corpo transmite do que o ar. Por isso, ele mantem-se mais fresco 

e confortável. 

 Combinação de três aspectos importantes, como a diversão, o treino efectivo e o 

conforto. De uma forma geral, as pessoas que experimentam a realização de 

exercícios aquáticos transformam a sua prática num hábito proveitoso para toda 

a vida, porque usufruem do movimento nesse meio. 

 Meio excelente para realizar múltiplos exercícios e para todo o tipo de 

participantes. A água oferece, sem dúvida, uma das raras actividades indicadas 

para quem tem pouca ou nenhuma condição física, pelo que pessoas de todas as 

idades podem dela beneficiar. 

 

Para Barbosa (2000), a hidroginástica possui um conjunto de benefícios em 

comparação com a actividade física realizada no meio terrestre, tais como: (i) 

diminuição do efeito da gravidade devido à presença da força de impulsão hidrostática; 

(ii) fortalecimento muscular com maior rapidez, devido à densidade da água ser maior 

que a do ar e, portanto, a resistência ao deslocamento ser superior; (iii) aumento do 

consumo energético (embora haja estudos inclusivos); (iv) ausência de desconforto ao 

exercitar, como o suor; (v) meio facilitador da prática de actividade física e do 

estabelecimento de relações interpessoais em indivíduos com um baixo nível de auto-

estima, devido à insatisfação com o seu corpo, já que, estando dentro de água, este não 

estará tão exposto a terceiros, como nas actividades desenvolvidas no meio terrestre. 
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Tabela 1 - Descrição das diversas variantes da Hidro propostas na literatura (Adaptada 

pela AEA 2005). 

Autores Variante Descrição 
Barbosa e 
Queirós (2005) 
 
AEA (2001) 
 

Dança aquática; hip-hop 
aquático; 
 
Coreografia aquática 

Similares a uma aula tradicional de Hidroginástica, mas 
realizadas sequências de coreografias mais complexas; 
incorpora movimentos que têm por base os movimentos 
característicos das diversas expressões de dança (ex.: 
hip-hop) e da aeróbica. 

Barbosa e 
Queirós (2005) 
 
AEA (2001) 
 
Yázigi (2000) 

Deepwater 
 
Condicionamento em 
água profunda 
 
Deepwater 

 
 
Execução de exercícios verticais suspensos, decorrendo 
em águas profundas, com auxilio de equipamento de 
flutuação. 

Barbosa e 
Queirós (2005) 
 
AEA (2001) 
 
Yázigi (2000) 

 
Aqua-combat 
 
Kickboxing aquático  
 
Water kickboxing 

 
Realização de uma trabalho aeróbio através da utilização 
de várias técnicas das diversas artes marciais (ex.: boxe, 
karaté …) 

 
 
Yázigi (2000) 
 

 
Water yoga 
Watsu 
Workout – equipamentos 
adicionais. 

 
Variantes compostas por outras modalidades, como o 
judo, o boxe, a ginástica, a dança, a natação, o streching, 
o yoga, utilizando um fundo musical concordante com o 
tipo de aula. 

Barbosa e 
Queirós (2005) 
 
Yázigi (2000)  

 
Aqua-sport 
 
Hidro sport 

Etapas de aquecimento e de relaxamento mais longas e 
as mudanças de intensidade de forma mais gradual; a 
coreografia deve ser simples permitindo manter o 
equilíbrio e a postura. 

 
 
AEA (2001) 

 
Artrite  

Recuperar e manter a amplitude dos movimentos e a 
capacidade funcional do corpo, com um aquecimento 
mais prolongado, uma limitação do número de repetições 
para cada grupo muscular e a imersão da articulação 
lesionada durante o movimento. 

Barbosa e 
Queirós (2005) 
 
Yázigi (2000) 

Aqua-sport 
 
Hidro sport 

Treino de habilidades motoras específicas de 
determinadas modalidades no meio aquático, sobretudo 
como forma de recuperação activa das cargas de treino.  

Barbosa e 
Queirós (2005) 
 
Colado e 
Moreno (2001) 

Aqua-gym 
 
Cardio-aquagym 

Trabalho de condição física no meio aquático. 

Barbosa e 
Queirós (2005) 

Aqua-bike Realizada com cicloergómetro aquático, consiste em 
pedalar em diferentes ritmos com posições posturais 
variadas. 

Yázigi (2000) Water dance Técnica de movimento dinâmico de aplicação individual. 
Alternando-se entre posições de superfície e imersão. 
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Através da literatura consultada, não se verificaram programas especificamente 

dedicados à postura em Hidroginástica. No entanto, dada a origem histórica da 

Hidroginástica na hidroterapia, reeducação e reabilitação, a postura é um dos elementos 

fulcrais neste tipo de programas, a par de outras componentes da ApF (aptidão física). 

Tanto que, de forma insipiente, e sem qualquer evidência científica, se tenha tentado a 

disseminação da aqua-Pilates. O Pilates, sendo um programa de controlo postural para 

tratamento e prevenção de problemas na coluna vertebral, é a correcta utilização e 

aplicação dos mais importantes princípios das forças que actuam em cada um dos ossos 

do esqueleto, com o completo conhecimento dos mecanismos funcionais do corpo, e o 

total entendimento dos princípios de equilíbrio e gravidade aplicados a cada 

movimento, no estado activo, em repouso e dormindo. A maioria dos exercícios são 

executados com a pessoa deitada. Ainda assim, Folsom (2005) afirma que o exercício 

realizado no meio aquático é uma mais-valia para a manutenção da postura corporal. 

Segundo a AEA, é uma actividade física que pode ser prescrita para todas as 

idades e para todos os níveis de capacidade motora, contribuindo para o 

aperfeiçoamento dos 5 componentes da ApF relacionados com a saúde (p.e. a Força e 

Resistência Muscular, a Composição Corporal, a Capacidade Aeróbia, a Flexibilidade). 

A estas acrescem-se as componentes de capacidade atlética (i.e, Equilíbrio, Tempo de 

reacção, Coordenação, Agilidade, Velocidade e Potência.). Ora, de entre as 

componentes de capacidade atlética, decorrente do tema desta dissertação emerge a 

pertinência do equilíbrio e da agilidade.  

Por definição, no domínio da ApF o conceito de equilíbrio está associado à ideia 

de corpo em postura estável, na qual a manutenção da postura é garantida pela 

interacção sensório-motora. De igual forma, agilidade é entendida como a capacidade 

de realizar movimentos de curta duração e alta intensidade com mudanças de direcção 

ou alterações na altura do centro de gravidade do corpo, com aceleração e 

desaceleração. 

As vantagens de se realizarem exercícios multicomponentes no meio aquático 

estão relacionada principalmente com a segurança, conforto e diversidade de estímulos. 

Na Hidroginástica não se suporta tanto a intensidade da força gravitacional como no 

meio terrestre, o que facilita a realização de diferentes tipos de movimentos. Para além 

do conforto dado pela temperatura da água, a pressão hidrostática funciona como uma 
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massagem natural para os tecidos corporais, em virtude do gradiente de pressão, 

tornando a Hidroginástica numa actividade agradável e relaxante. 

Para desenvolver um programa de fitness aquático, um dos factores mais 

importantes é promover e manter um equilíbrio muscular adequado. Nas actividades 

diárias, acaba por se causar certos desequilíbrios nos músculos, já que o corpo humano 

trabalha com os pares musculares para desempenhar os movimentos. Esses 

desequilíbrios podem provocar o desalinhamento do corpo, a má postura e lesões 

músculo-esqueléticas crónicas. Os estímulos sensoriais que mais se destacam durante a 

imersão do corpo são os proprioceptivos (controlo postural e percepção corporal) e 

vestibulares (reacções de equilíbrio e reacções de re-equilíbrio). Então, os programas de 

fitness devem ser projectados para ajudar no equilíbrio muscular, através de uma 

coreografia bem planeada, instruções cuidadosas e um alongamento adequado. 

Com a finalidade de produzir melhorias no organismo, bem como uma melhoria 

da postura corporal, a prática da Hidroginástica tem vindo a ser recomendada por vários 

profissionais da área da saúde. Através da sua prática, em todas as variantes da 

Hidroginástica verificam-se alterações positivas no organismo, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida e bem-estar dos praticantes. 
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5 – Desenvolvimento das actividades de Estágio 

 

5.1 - Orientação e acompanhamento dos clientes na sala de exercício 

Pretendia-se ajudar todo o tipo de utentes que frequentassem a Sala de Exercício, 

aconselhando-os para o tipo de trabalho, de acordo com os seus objectivos. Para todos 

os clientes que entrassem pela primeira vez na Sala de Exercício, proporcionar um 

trabalho com uma passagem por todas as máquinas, explicando a sua funcionalidade, 

corrigindo posturas, os músculos envolventes no exercício e a finalidade dos exercícios. 

E para os que iam para a Sala de Exercício livremente, sem necessidade de ajuda, na 

realização do seu próprio treino, mantendo-se a observação, de forma a corrigir 

possiveis posturas e erros (anexo IV). 

 

5.2 - A população alvo   

 

Durante este estágio houve contacto com praticantes de todas as faixas etárias e 

vários grupos sociais, uma vez que as aulas existentes são muito diversificadas. No 

entanto, verificou-se que houve uma distribuição desigual em cada modalidade, isto é, 

na sala de musculação e nas aulas de grupos a maioria dos praticantes eram jovens e 

adultos; nas aulas de hidroginástica encontrámos pessoas de idade mais avançada, 

enquanto nas aulas de natação predominaram as crianças, desde os bebés até aos pré-

adolescentes.  

Foi na hidroginástica que encontrei uma população alvo, com a qual decidi 

estudar os efeitos da capacidade cardiovascular nestas aulas,  neste campo direccionei o 

estudo, seleccionando um escalão etário mais uniforme. O estudo incidiu sobre onze 

indivíduos com uma média de idades de 65 anos, sendo nove do sexo feminino e dois 

do sexo masculino, não apresentavam doenças crónicas impeditivas a prática desportiva. 
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5.3 - Aulas de grupo 

 

As aulas de grupo destinam-se a um público geral. O papel do estagiário numa 

fase inicial foi na observação de aulas de bike, aulas de body pump, aulas de natação e 

de hidroginástica. Após esta fase de observação, passámos à fase de instrução 

propriamente dita, onde me foram atribuídas aulas especificas. Nos anexos, podemos 

verificar o planeamento das aulas para estas modalidades. Foram leccionadas seis aulas 

por cada escalão etário de natação, dez aulas de hidroginástica, seis aulas de bike e 

quatro aulas de body pump.  

 

5.4 - Actividades Aquáticas 

 

 O Natura Clube e Spa dispõe de vários escalões de iniciação ao meio aquático 

para todas as idades. Neste campo, foi efectuada numa primeira fase a observação de 

aulas, a integração nas turmas de natação deste ginásio e, posteriormente, a aplicação 

prática de aulas para todos os escalões. Este processo foi sendo realizado de forma 

sistemática, com acompanhamento supervisionado e tutoreado numa primeira fase, 

seguindo-se depois um comportamento mais autónomo no desenvolvimento das tarefas 

por parte do estagiário. Este conjunto de actividades foi desenvolvido paralelamente 

com um trabalho de investigação acerca das actividades do meio aquático, 

nomeadamente a natação, no seu todo, que facilitaram a realização das tarefas.  

 

5.4.1 - Aulas de Natação 

 

Nesta parte, vamos relatar o trabalho de observação para cada escalão de 

aprendizagem da natação baseado sempre nos objectivos da instituição (ver anexo II). 

Os “Baby’s” é um escalão que permite desenvolver muito a competência social 

de um professor, a abordagem com as crianças e pais, a brincadeira com uma finalidade 

e a importância da estimulação, sem perderem a interactividade. Foram poucas as 

situações de alarme, como longos choros ou más disposições, isto devido a um trabalho 

aperfeiçoado nos jogos lúdicos no meio aquático, como o acompanhamento sempre com 

o professor/pai; proporcionou-me uma motivação imensa trabalhar com este escalão, 



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

30 

 

porque são crianças muito expressivas, carinhosas e divertidas quando conseguem 

concretizar  as tarefas. Foi de uma forma geral utilizado o método passivo e 

participativo para a aprendizagem, visto que são crianças que pretendem apenas brincar 

e com pouca compreensão para a realização das tarefas e daí, a intervenção dos pais ser 

totalmente relevante para as aprendizagens. 

Os “Benjamins” são crianças muito distraídas e necessitam sempre de uma voz 

de comando, ou seja do método autoritário. O principal desafio é o estilo de “costas”, a 

etapa que pretende dominar os deslocamentos dorsais. Outro grande desafio passou por 

contornar os medos dos alunos; há muitos alunos que regressam a este escalão, pois 

tiveram uma má experiência ou adquiriram fobia noutro local. Há casos de sucesso com 

grandes aquisições de aprendizagens e que possibilitou a evolução para o próximo 

escalão. 

No escalão de “Iniciados”, mais uma vez utilizando o método autoritário, as 

crianças revelaram-se mais interessadas nas tarefas, necessitando de mais trabalho para 

obterem a máxima rentabilidade nas tarefas propostas. Coube-me a mim dinamizar as 

aulas e promover um empenho constante aos alunos, sempre em tarefa e com disciplina 

acentuada, quando era uma turma com mais de 10 alunos. 

Por último, os “Juvenis” são alunos disciplinados, com boas bases, mas que 

revelam distracção nas aulas em momentos chave da aula. Têm um rendimento limitado 

devido aos relacionamentos afectivos, aos problemas familiares ou escolares. Embora 

não sendo problemas graves, por serem idades mais sensíveis aos problemas que os 

rodeiam, estão na fase de construção da personalidade, o que nem sempre é um 

facilitador de diálogo, por exemplo. Neste escalão pode-se usar o método participativo. 

No entanto, devemos sempre relembrar os objectivos das tarefas e o seu devido 

cumprimento, respeitando sempre os colegas. 
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5.4.2 - Hidroginástica 

 

No Natura Clube e Spa, as aulas de hidroginástica são aulas de grupo para todas 

as idades. No entanto, neste ginásio, verificou-se após o trabalho de observação e da 

vertente prática que, a maioria dos clientes são pessoas da terceira idade. 

 

5.4.2.1 - Primeiro estudo de caso                                                         

Para este Relatório de Estágio, o mestrando decidiu seguir mais atentamente a 

evolução de uma turma de Hidroginástica, tendo como objectivo investigar a evolução 

aeróbia da turma de Hidroginástica, após dez sessões. A primeira etapa passou pela 

avaliação, através do Monitor de Composição Corporal (OMRON BF511, presente nos 

anexos, fig. 14). Na segunda etapa, todos os voluntários efectuaram outra avaliação 

através do medidor da tensão arterial, (OMRON – Modelo M3 Intellisense, fig. 15). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig. 14 – Balança usada para avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 – Medidor da tensão arterial. 

 

As características da balança OMRON BF511 são as seguintes, pode ser 

utilizada a partir dos 6 anos de idade; o limite de pesagem é de 150 kg; e a tecnologia de 

medição integral com 8 sensores, nas mãos e nos pés. Para a medição e classificação, 

indica a gordura visceral (que envolve os órgãos internos) (18-80 anos), a classificação 

da % de músculos estriados (18-80 anos), a % de músculos estriados (6-80 anos), a 

gordura corporal (6-80 anos), o metabolismo basal (6-80 anos) e o índice de massa 

corporal (IMC) (6-80 anos).  

Para usar o medidor da tensão arterial OMRON – Modelo M3 Intellisense, a 

braçadeira pode ser colocada no braço esquerdo ou no direito. As medições devem ser 

feitas num local sossegado e o cliente deve estar sentado e descontraído. Deve 
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assegurar-se que a temperatura ambiente não está demasiadamente quente ou fria. O 

cliente deve evitar comer, fumar, tomar banho ou fazer exercício durante pelo menos 30 

minutos antes de fazer uma medição. Não se deve mexer nem falar durante a medição. 

É necessária uma postura correcta durante a medição, para obter resultados precisos. 

Deve-se tentar medir sempre a tensão arterial à mesma hora. 

 

Recolha de dados 

 

Tabela 2 - Registo da 1ª avaliação. 

Sujeitos Género Peso 
(kg) 

Altura 
(cm)  

Idade 
(anos)  

IMC 
(%) 

Pressão 
sistólica   

Pressão 
diastólica 

Fc 
repouso 

1 F 55,6 1,55 68 23,16 140 mmHg 84mmHg 78 bpm’s 
2 M 71,2 1,51 66 31,22 173 mmHg 78 mmHg 88 bpm’s 
3 F 69,4 1,54 76 29,26 168 mmHg 83  mmHg 74  bpm’s 
4 F 55,2 1,52 70 23,89 155 mmHg 60 mmHg 85  bpm’s 
5 F 48,3 1,45 56 23,18 106 mmHg 57 mmHg 69  bpm’s 
6 F 69,3 1,52 52 29,99 150 mmHg 87mmHg 78 bpm’s 
7 F 46,7 1,39 74 24,17 130 mmHg 58 mmHg 73 bpm’s 
8 M 75,4 1,68 68 26,71 144 mmHg 59 mmHg 76 bpm’s 
9 F 67,3 1,67 71 24,13 164 mmHg 58 mmHg 66 bpm’s 

10 F 69,8 1,63 61 26,27 154 mmHg 54 mmHg 69 bpm’s 
11 F 73,6 1,67 56 26,39 145 mmHg 76 mmHg 74 bpm’s 

 

 

Tabela 3 - Registo da 2ª avaliação 

Sujeito Género Peso 
(kg) 

Altura 
(cm)  

Idade 
(anos)  

IMC 
(%) 

Pressão 
sistólica   

Pressão 
diastólica 

Fc 
repouso 

1 F 53,2 1,55 68 22,30 123 mmHg 75mmHg 79 bpm’s 
2 M 70,7 1,51 66 31,20 171 mmHg 71 mmHg 87 bpm’s 
3 F 66,1 1,54 76 27,66 123 mmHg 69  mmHg 70  bpm’s 
4 F 54,9 1,52 70 23,19 135 mmHg 55 mmHg 74  bpm’s 
5 F 54,5 1,45 56 25,19 101 mmHg 59 mmHg 73  bpm’s 
6 F 69,1 1,52 52 29,79 147 mmHg 82mmHg 74 bpm’s 
7 F 47,2 1,39 74 25,11 135 mmHg 68 mmHg 71 bpm’s 
8 M 76,8 1,68 68 29,81 123 mmHg 65 mmHg 89 bpm’s 
9 F 65,7 1,67 71 23,05 117 mmHg 66 mmHg 59 bpm’s 
10 F 69,8 1,63 61 26,27 154 mmHg 54 mmHg 69 bpm’s 
11 F 71,4 1,67 56 24,79 136 mmHg 65 mmHg 76 bpm’s 
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Procedimentos:  

Neste estudo de caso procedeu-se à avaliação, de uma turma de hidroginástica, 

onde os indivíduos percorriam no mínimo de tempo possível, um percurso definido pelo 

professor. Como objectivo pretendia-se que transportassem os objectos que se 

encontravam no outro lado da piscina. Cada aluno tinha 3 arcos para transportar 

realizando assim o percurso seis vezes, percorrendo os 7 metros de largura da piscina, 

num total de 126 metros. O tempo foi cronometrado pelo professor (tabela 4) nos 

momentos de avaliação 1, 2 e 3. Estes momentos avaliação foram realizados com um 

intervalo de 3 semanas, ou seja, num total de 9 semanas. 

Nesta vertente, pretendeu-se observar a adaptação dos alunos ao meio aquático e 

os benefícios da hidroginástica, possibilitando a melhoria da condição física dos alunos 

e a mobilidade dentro de água. Este teste foi adaptado ao contexto do local de estágio, 

tendo por base o teste de “Andar seis minutos”, da Bateria de Fullerton de Rikli e Jones 

(1999), onde é avaliada a capacidade aeróbia da população idosa, que se revela 

importante para a realização das tarefas desta população no dia a dia.  

Os procedimentos estatísticos foram realizados com o programa STATISTICA 

para windows – versão 10 da Stat Soft. Inc., Estados Unidos da América. Foi realizada 

uma análise Anova – medidas repetidas e, estabeleceram-se comparações múltiplas a 

posteriori, recorrendo ao teste de Bonferroni. 

Em todos os procedimentos estatísticos foi adoptado o nível de significância de 

5% (p ≤ 0,05). 

Tabela  4 - Registo dos três momentos de avaliação.  

Indivíduos 
 

1ª avaliação 
(segundos)  

2ª avaliação 
(segundos) 

3 avaliação 
(segundos) 

1 1:12 1:00 0:55 

2 1:07 1:06 0:59 

3 1:12 1:09 1:02 

4 1:07 1:10 1:08 

5 1:03 1:04 0:59 

6 1:04 1:01 0:59 

7 1:15 1:13 1:12 

8 1:12 1:14 1:03 

9 1:04 0:59 0:58 

10 1:01 0:59 0:59 

11 1:14 1:08 1:01 

Média 1:08 0:90 0:80 

Desvio padrão 0,047 0,317 0,236 
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             De acordo com a análise estatística efectuada aos indivíduos participantes , nos 

três momentos avaliados, podemos dizer que existem diferenças estatisticamente 

significativas com p≤0,00, assim através deste simples teste, indicamos que a 

hidroginástica provoca melhorias na capacidade aeróbia nos seus praticantes, pois o 

tempo de deslocamento nos 126 metros diminuiu do M1 para o M2, com 19% de 

melhoria, e posteriormente no M3 com 13% de melhoria em relação ao M2 (fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – gráfico dos três momentos de avaliação. 

 

Tal como refere Colado et al. (2009), baseado num estudo com idosos, referiu serem, 

necessários pelo menos 8 semanas para produzir alterações na condição física dos 

alunos. 

 

 

5.4.2.2 - Segundo estudo de caso 

 

          O Mestrando decidiu por curiosidade, obter uma noção de esforço fisiológico do 

professor durante as aulas de Hidroginástica. 

Utilizando o onmove 710 da Geonaute, é um cardio frequencímetro mais direccionado 

para a corrida no entanto, é bastante preciso nos dados sobre a frequência cardíaca para 

termos uma noção mais exacta do esforço durante uma aula de Hidroginástica. Como 

podemos constatar na figura 16, em média nas 10 sessões tiveram uma média de 463 

kcal, em que o batimento cardíaco máximo foi de 165 bpm’s. A duração de uma aula de 

Metros/segundo  
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Hidroginástica é de 45 minutos e nesta aula, pode-se constatar o esforço intenso para 

um Professor (fig. 17).  

          As características do cardio frequencímetro (fig. 18) são, velocidade (instantânea, 

máxima e média), passada (instantânea, máxima e média), distância (total e por volta), 

% VMA (instantânea, média e máxima), altitude (GPS), acumulação de desnível +/- 

(total e por volta), velocidade de subida/descida (instantânea e média), frequência 

cardíaca (instantânea, média, mínima e máxima), calorias (total e por volta) e calorias/h 

(instantânea, média e máxima). 

 

Fig. 17 – Gráfico de esforço. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 – Relógio cardio onmove710  

________________________ 

Fonte: 

http://www.decathlon.pt/pesquisar?controller=search&orderby=position&orderway=des

c&search_query=onmove+710&submit_search= 
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Escala de Esforço de Borg (1998), Professor vs. Turma: 

Reflectindo, todos os indivíduos indicam um esforço mais pesado do que aquele 

que sentiram realmente, é o que a experiencia nos diz. No entanto, a cotação da turma 

vs. Professor é diferente. 

O esforço da turma em geral, é de 16, perto de “muito intenso” na escala de 

Borg, ao passo que o do professor é de 15, “intenso”. Isto porque alguns alunos 

evoluíram imenso na sua mobilidade, na resposta ao meio envolvente e adaptação 

fisiológica isto é, maior aquisição articular nos movimentos funcionais como também 

uma maior resistência pulmonar. Os ganhos nestas idades são notórios de semana para 

semana, e, pessoalmente, são diversos os “feedbacks” que recebi dos alunos, que 

reduziram na medicação e sentem menos dores no corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Escala de esforço segundo Borg, 1998 
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           Para além das adversidades, como a temperatura ambiente e humidade elevadas, 

e, como tal, a nível vocal, para o professor uma sessão é de extrema exigência, devido á 

sonorização da piscina. A voz do professor deve ser sempre audível para todos os seus 

alunos, utilizando muitas das vezes como auxílio a linguagem gestual.  

            No entanto, o professor tem que demonstrar praticamente todos os exercícios 

aos seus alunos, por serem da maioria da terceira idade, a percepção e aquisição dos 

movimentos ou passos é reduzida, porque têm mais facilidade em distraírem-se. Sendo 

assim, podemos afirmar que o esforço realizado pela turma não é muito diferente do 

professor, porque este exemplifica toda a coreografia, do principio até ao fim da aula. 

          Em jeito de conclusão e de implicações práticas para o instrutor e para o 

praticante de actividades aquáticas de grupo: (i) Os alunos devem estar imersos até ao 

peito; (ii) A aula é mais intensa e “agressiva” do ponto de vista fisiológico para o 

instrutor do que para os alunos; (iii) As características antropométricas dos alunos 

influenciam o seu desempenho; (iv) Os exercícios devem ser realizados com acção 

simultânea dos membros superiores e dos membros inferiores; Apenas os alunos com 

elevados níveis de aptidão física devem utilizar materiais auxiliares de arrasto; (v) O 

aumento do ritmo musical, aumenta a intensidade da aula; As linhas orientadoras por 

diversas organizações devem ser adaptadas á realidade do meio aquático; (vi) O 

aumento da cadência musical afecta a cinemática dos movimentos básicos e; (vii) A 

posição dos dedos pode fazer variar a resistência da água; A orientação da mão pode 

fazer variar a resistência da água (Barbosa, T.M., Garrido, M.F. & Bragada J., 2006). 
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6 – Análise Crítica 

 

Com a finalização do estágio, no Ginásio Natura Clube e Spa, deve-se fazer uma 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido.  

Assim, o objectivo deste ponto passa por mencionar os pontos positivos e 

negativos encontrados ao longo do estágio, que foi um processo contínuo de 

aprendizagem, onde tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo do Mestrado em Ciências do Desporto, Especialização em 

Desportos de Academia. 

 

6.1 – Aspectos positivos 

 

Neste ponto vão ser referidas as competências e conhecimentos que adquiri e 

melhorei, de acordo com os objectivos específicos delineados.  

Tendo em conta o objectivo associado à área de intervenção (orientação e 

acompanhamento dos utentes na Sala de Exercício), através das pesquisas, consegui 

prescrever o exercício físico em função de objectivos específicos e necessidades dos 

clientes, aplicando o treino de força muscular e resistência aeróbia. 

Ainda de acordo com este objectivo um outro ponto positivo foi ajudar os 

clientes na execução dos exercícios através da correção de erros que os clientes 

apresentavam. 

As tarefas associadas à organização e gestão da sala de exercício, permitiram-me 

desenvolver competências informáticas, de controlo e gestão da Sala de Exercício. 

Na aplicação de conhecimentos relativamente à intervenção técnica de 

manutenção de equipamentos consegui, sempre que necessário, a reparação das 

máquinas, que na minha opinião é um ponto positivo, e assim evitei alguns desagrados 

por parte dos clientes. 

Portanto, o meu papel de estagiário, ao longo do tempo foi evoluindo nesta 

instituição, partindo da observação para a situação prática. Foi uma progressão a todos 

os níveis. A nível técnico, adquiri cada vez mais conhecimento de cada estilo de 

natação, assim como as suas correcções e factores que levam ao erro de execução, 
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regras e aspectos pessoais que devem ser aplicados, como, por exemplo, ser um líder. 

Também, nesta instituição estão presentes diversas práticas aquáticas com diferentes 

idades, o que me possibilitou uma maior preparação no final deste estágio. 

Compreendo que todos os aspectos críticos são fundamentais para que todo o 

processo chegue ao mesmo fim – bons resultados. Deste modo, foi necessário procurar 

um apoio na revisão bibliográfica, para um maior conhecimento técnico dos 4 estilos 

(Crol, Costas, Mariposa e Bruços). 

A Hidroginástica foi uma experiência muito boa, pois leccionar aulas a este 

grupo foi extremamente positivo, proporcionando-me o desenvolvimento teórico e 

prático. Para além do nível técnico tomei conhecimento que existem muitos outros 

factores importantes, como a prática do exercício correcta. Ela exige uma prescrição 

médica, pois cada praticante tem o seu limite. Deve-se criar sempre um bom clima 

nestas actividades, ser atento, vigilante, simpático e disponível para ajudar. Um dos 

factores que afecta muito estes indivíduos é a solidão, e muitos deles vêm a esta prática 

para se sentirem bem, terem companhia e, sobretudo, divertirem-se.  

 

 

6.2 – Aspetos a melhorar 

 

Neste ponto vão ser referidas as principais dificuldades com que me deparei ao 

longo do estágio e competências que me faltam melhorar, bem como fazer algumas 

críticas a alguns aspectos de organização na Sala de Exercício. 

 Assim um dos aspetos a melhorar, na instituição, foi a forma de pagamento e do 

controlo das mensalidades que sempre gerou alguma confusão, sendo que muitas das 

vezes ficava fora de alcance dos estagiários para o controlo ser feito em devidas 

condições.  

Em relação às aulas que leccionei, a primeira  dificuldade existiu na estruturação 

dos esquemas de exercícios e aquilo que acontecia era a repetição de alguns deles. 

 Um outro ponto menos positivo encontrado foi a pouca disponibilidade por parte 

dos clientes para serem seguidos, dado que inicialmente procuravam uma prática 

orientada por parte dos estagiários, mas depois da abordagem inicial e da primeira 

prescrição de exercício, eles não eram cumpridores do plano e acabavam por fazerem o 

seu treino sem orientação. 
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 Outro ponto a ter em conta, é o material, principalmente as máquinas de 

cardiofitness, as passadeiras e as elípticas, que já demonstram muitos sinais de desgaste 

tornando-se por vezes, desagradável apresenta-los a um cliente que se encontra de 

passagem pelo ginásio.  

Com um maior fluxo de clientes, as recepcionistas por vezes não conseguiam dar 

resposta aos clientes e, sendo assim, às vezes, nas aulas de Natação e de Hidroginástica 

os alunos eram perturbados e o trabalho dos docentes prejudicado. 
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Conclusão 

 

Como futuro Mestre em Ciências do Desporto, o estágio torna-me de certa forma 

mais especializado na avaliação e prescrição da Actividade Física, nas minhas 

capacidades profissionais para actuar com competência e compromisso nos clubes, 

entidades desportivas, academias, laboratórios e unidades de desportistas, através do 

aprofundamento de conhecimentos actualizados, fundamentados nas mais recentes 

investigações científicas, dotando-me de uma formação avançada nos aspectos teórico-

práticos do processo da formação.  

Portanto, cabe-nos promover uma prática saudável, segura do exercício físico 

para todos os que a procuram. Será então necessário que todo o trabalho que envolva 

essa prática seja realizado por um profissional da área e que realmente se enquadre nos 

objectivos pedidos, promovendo de modo saudável e eficaz toda a prática realizada. 

Como em todos os estágios, efectuei observação de aulas, exemplo disto foram 

as aulas de natação, onde observei a maneira como os técnicos abordavam os alunos na 

aula, quais os objectivos e os exercícios típicos de aprendizagem, assim como as suas 

correcções e estratégias para um bom funcionamento das aulas. 

Na realização das avaliações, no acompanhamento dos clientes e na elaboração 

de treinos, fui empenhado e produtivo, indo sempre de acordo com os objectivos e 

necessidades de cada cliente. Para que as sessões de treinos fossem produtivas, tentei 

transmitir motivação aos clientes, pois com muita resiliência e dedicação os objectivos 

foram alcançados.  

De acordo com a população alvo, a maioria dos clientes procurou melhorar a sua 

imagem corporal, tendo sempre uma maior preocupação com a estética do que com a 

saúde, e outro objectivo muito comum, era a perda de peso. 

Os estudos acerca do exercício mais eficaz na redução de peso são muito 

contraditórios, havendo autores que defendem os exercícios com maior predominância 

aeróbia (ACSM, 2010), enquanto outros defendem exercícios com maior predominância 

anaeróbia (Fleck & Kraemer, 2006). O ACSM (2010) diz-nos que todos os tipos de 

programas de exercícios podem contribuir para a perda de peso. No entanto, acredita-se 

que o emagrecimento acontece pelo gasto calórico total da actividade, no qual se inclui 

a realização do exercício, bem como a sua recuperação. 
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Para além desta dedicação, senti-me privilegiado ao contribuir para as aulas de 

grupo. Em concreto, na descoberta de uma aula de Indoor cycling, no domínio do Body 

pump, na progressão na Natação e na minha afirmação na Hidroginástica. Graças aos 

conteúdos da especialização do curso em vigor, verifiquei que esta última modalidade 

de fitness é seguramente mais eficaz na avaliação e orientação do exercício e actividade 

física com idosos.  

Resumidamente, todo este percurso permitiu dominar as metodologias e os 

procedimentos de investigação científica no âmbito das Ciências do Desporto – 

Especialização em Desportos de academia: saber aplicar os conhecimentos adquiridos 

em contextos reais de prática; revelar capacidade para integrar os conhecimentos e 

aplicá-los de forma adequada nos diferentes contextos de prática; e mostrar capacidade 

para lidar com questões complexas como problemas de saúde e actividade física. 

A realização do estágio deu-me força para adquirir mais conhecimentos e 

competências técnicas, sabendo que tenho ainda uma longa caminhada à minha frente. 

Ao longo do tempo fui evoluindo nesta instituição, da observação para a situação prática 

e, progressivamente, todos os conteúdos adquiridos durante a Especialização em 

Desportos de Academia fizeram sentido. 
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Anexos II 
Escalões de natação e os seus objectivos 



Instituto P
olitécnico da G

uarda 
E

scola S
uperior de E

ducação, C
om

unicação e D
esporto 

49
 

 P
ara a N

atação, os níveis de ensino do G
inásio N

atura C
lube são os B

aby´s, B
enjam

ins, 

Iniciados e os Juvenis. 

   

Objectivos específicos 

1.Adaptação ao local e as pessoas que 

participam nas aulas; 

2. Flutuações ventrais/dorsais com e sem 

apoios; 

3. Rotações da posição ventral para a dorsal 

e vice versa; 

4. Deslocamentos ventrais/dorsais com e 

sem apoios; 

5. Deslocamentos ventrais/dorsais com 

ápios e ação dos membros inferiores; 

6. Imersões parciais e totais 

(ventrais/dorsais) assistidas e livres; 

7. Passagens mãe/pai para o professor à 

superfície e em imersão; 

8. Saltos verticais com entrada de pés e de 

cabeça; 

9. Exercícios com auxiliares de flutuação 

(ajuda pai/mãe). 

 

Objetivos gerais 

1. Estimular a adaptação ao 

meio aquática; 

2. Estimular o relacionamento 

pais/criança; 

3. Estimular a auto confiança; 

4. Promover o relacionamento 

social com outros bebés e pais; 

5. Promove a aquisição das 

componentes básicas da 

natação. 

 

Descrição 

Nível de ensino que se encontra 

compreendido no escalão etário 

6/36 meses, permitindo á criança 

um primeiro contacto com o meio 

aquático e fatores inerentes a um 

meio não natural, realizando de 

uma progressiva e lúdica. 

Esta atividade possibilita á criança 

um desenvolvimento ao nível 

social, psicomotor, afetivo e 

físico. 

 

Escalão 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baby’s 
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Objectivos específicos 

1. Adaptação ao local e às pessoas que 

participam nas sessões; 

2. Equilíbrios ventrais/dorsais com e sem 

apoio; 

3. Deslocamentos ventrais/dorsais com e 

sem apoio; 

4. Deslocamentos ventrais/dorsais com 

apoios e ação dos membros inferiores; 

5. Imersões parciais e totais; 

6. Exercícios de propulsão ventrais e 

dorsais, com auxiliares de flutuação; 

7. Jogos lúdicos aquáticos. 

 

 

Objetivos gerais 

1. Promover o primeiro contato 

com o meio aquático; 

2. Estimular a auto confiança; 

3. Promover a aquisição das 

componentes básicas da natação; 

4. Estimular o relacionamento 

social com o grupo. 

 

 

Descrição 

Nível de ensino destinado a todos os 

escalões etários permitindo uma 

primeira familiarização com a água, 

de um modo lúdico, com o objetivo 

de adquirir uma técnica rudimentar 

de sobrevivência e das respetivas 

componentes básicas: respiração, 

equilíbrio e propulsão. 

 

 

Escalão 

 

 

 

 

 

 

Benjamins 
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Objectivos específicos 

1. Adaptação ao local e às pessoas que 

participam nas sessões; 

2. Equilíbrios ventrais/dorsais com e sem 

apoio; 

3. Deslizes ventrais/dorsais com e sem 

auxiliares de flutuação; 

4. Deslocamentos ventrais/dorsais com 

apoios e ação dos membros inferiores; 

5. Imersões totais com expirações pela boca 

e/ou nariz; 

6. Exercícios de propulsão ventrais e 

dorsais, com auxiliares de flutuação; 

7. Jogos lúdicos aquáticos; 

8. Saltos de pés e de cabeça; 

9. Respirações ventrais com batimento de 

pernas, em apoio fixo e em deslocamentos. 

 

Objetivos gerais 

1. Promover a aquisição das 

componentes básicas da natação; 

2. Estimular a auto confiança; 

3. Estimular o relacionamento 

social com o grupo. 

4. promover a automatização e 

coordenação rudimentar das 

técnicas Crol e Costas. 

 

Descrição 

Nível de ensino destinado a todos os 

escalões etários, com o objetivo de 

adquirir uma técnica rudimentar de 

Crol e Costas. 

 

Escalão 

 

 

 

 

 

 

Iniciados 
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Objectivos específicos 

1. Coordenação pernas/respiração crol em apoio 

fixo; 

2. Coordenação braços/respiração crol em apoio 

fixo; 

3. Coordenação pernas/braços crol em apoio 

fixo; 

4. Coordenação pernas/braços/respiração crol 

em apoio fixo; 

5. Deslocamentos com coordenação 

pernas/respiração crol; 

6. Deslocamentos com coordenação 

braços/respiração crol; 

7. Deslocamentos com coordenação 

pernas/braços crol; 

8. Deslocamentos com coordenação 

pernas/braços/respiração crol; 

9. Coordenação pernas/respiração costas em 

apoio fixo; 

10. Coordenação braços/respiração costas em 

apoio fixo; 

 

Objetivos gerais 

1. Promover as componentes básicas 

dos estilos crol e costas; 

2. Estimular as capacidades psico 

motoras e físicas dos estilos crol e 

costas; 

3. Promover a automatização e 

coordenação específicas dos estilos 

crol e costas; 

4. Estimular a aquisição das 

componentes básicas rudimentares 

dos estilos bruços e mariposa. 

 

 

Descrição 

Nível de ensino que se destina a todos os 

escalões etários com o objetivo de 

adquirir a coordenação e automatização 

das técnicas alternadas crol, costas e 

iniciação às técnicas simultâneas bruços, 

mariposa. Neste nível pretende-se, 

também, cimentar todas as 

aprendizagens adquiridas nos níveis 

anteriores. 

 

Escalão 

 

 

 

 

 

 

Juvenis 
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0bjectivos específicos 

1. Estimular a coordenação geral através de 

exercícios de braços, pernas, braços e pernas, braço 

com perna, com um braço, com uma perna, ou ainda 

com um braço e uma perna; 

2. Realizar exercícios de flexibilidade geral e 

específica, ativa, e de uma forma funcional; 

3. Realizar exercícios dinâmicos com vista ao 

desenvolvimento da força; 

4. Criar empatia entre o espaço físico envolvente e a 

aula propriamente dita; 

5. Estimular o ritmo através das músicas específicas 

deste tipo de aulas (fitness); 

6. Promover a diversão na realização dos diversos 

exercícios, quer através da música, quer através da 

empatia entre os praticantes; 

7. Proporcionar o processo de socialização na aula e 

fora dela;  

8. Desenvolver um clima positivo que permita o 

relaxamento físico e psicológico; 

9. Adquirir competências básicas da natação, como 

são o equilíbrio e a propulsão; 

10. Promover a recuperação de lesões. 

 

 

Objetivos gerais 

 1. Promover um estilo de vida 

saudável; 

2. Realizar exercício físico na 

ausência de impacto articular; 

3. Desenvolver a capacidade 

aeróbia, a resistência cárdio 

respiratória, a resistência muscular e 

a força muscular; 

4. Realizar movimentos de oposição 

através de um esforço reduzido; 

5. Estimular a sensação de conforto 

causada pela água. 

 

Descrição 

As aulas de Hidroginástica é adaptável 

a diferentes objetivos e populações, 

conjuga de forma harmoniosa o bem-

estar que a água nos proporciona com a 

música e o convívio. O resultado é, 

também, uma aula divertida, 

estimulante e direcionada para 

resultados pessoais. 

 

Modalidade 

 

 

 

 

 

 

Hidroginástica 
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Anexos III 
Plano de aulas de Hidro e de Natação 
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Anexos IV 
Plano de aulas de grupo 
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