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Resumo 

 

Quando falamos em estágio, associamos logo à partida palavras inteiramente 

relacionadas com o mesmo, como por exemplo, estagiário, plano de estágio, orientador, 

supervisor, responsabilidade, análise, ambientar, assimilar, praticar, ser autónomo, mas 

no fim tudo se resume aquilo que é ser técnico de desporto.  

O presente relatório assenta nessas linhas orientadoras e nas competências e 

valores de um finalista do curso de desporto.  

 

Este estágio teve a duração de aproximadamente 500 horas, no ginásio Vivactivo 

Health Club, na cidade do Fundão. Teve como objetivo, fazer o aluno passar por 3 fases 

distintas, a primeira de adaptação ao local de estágio; uma segunda com o objetivo de 

assistir ao acompanhamento dos clientes do ginásio e às aulas de grupo, assim como 

realizá-las; e por fim a terceira fase que consistia em começar progressivamente a 

acompanhar sozinho os clientes nas sala de musculação e dar aulas de grupo, 

principiando por uma faixa, duas faixas até a totalidade da aula.  

 

Palavras chave : Estágio, Plano de Estágio, Ginásio, Vivactivo Health Club, 

Adaptação, Aulas de Grupo, Sala de musculação.   
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Introdução 

 

Ao longo da licenciatura em Desporto, foi-nos oferecida uma formação, segundo 

pressupostos pedagógicos, científicos e técnicos, proporcionando-nos várias 

experiências, que no nosso entender, vão ser enriquecedoras e cruciais para o nosso 

futuro enquanto profissionais nesta área. 

O estágio curricular surge então, no plano curricular do 3ºano do curso de 

Desporto, permitindo-nos pôr em prática tudo o que aprendemos ao longo dos três anos 

de curso.  

A escolha do local de estágio, foi ,  para mim , o fator mais  importante de todo o 

estágio, pois escolhi o local de estágio tendo em conta as minhas dificuldades. Durante 

os 3 anos da licenciatura identifiquei uma clara lacuna nas minhas capacidades, que era 

a parte da academia, tendo em conta isso , optei por escolher um ginásio com qualidade 

para de alguma forma tentar superar essa minha dificuldade em lidar com tudo o que 

envolve academia ,e tirar o máximo ensinamento possível. 

O presente relatório surge no seguimento do estágio de formação prática, com a 

duração de dois semestres, realizado no Vivactivo Health Club . O estágio teve uma 

duração de 495 horas tendo o seu início a 3  de Outubro  de 2012 e o seu fim a 17 de 

Junho de 2013. 

Para tal, inicia-se a apresentação deste relatório com uma contextualização do 

local de estágio, fazendo uma caraterização da cidade e descrevendo o local de estágio. 

Numa segunda fase, são descritas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, 

evidenciando todas as tarefas que desenvolvi, bem como os objetivos gerais e 

específicos definidos. 

Na terceira e última fase, é redigida uma articulação dos conhecimentos teóricos e 

práticos, ou seja, faz-se uma ligação dos conhecimentos adquiridos, com as unidades 

curriculares pois embora todas elas funcionem como um todo e sirvam de base para a 

nossa aprendizagem, só algumas se tornam mais evidentes. Faz-se também uma análise 

crítica de todo trabalho desenvolvido ao longo do estágio. 
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1. Revisão Bibliográfica 

 

1.1 Composição Corporal 

 A composição corporal é considerada um componente da aptidão física 

relacionada à saúde por diversos autores, devido às relações existentes entre a 

quantidade e a distribuição da gordura corporal com alterações no nível de aptidão física 

e no estado de saúde das pessoas.  

 Reduzir a quantidade de gordura e/ou aumentar a quantidade de massa muscular 

estão entre os anseios de grande parte dos praticantes de exercícios físicos. Esta 

preocupação pode ser notada não somente do ponto de vista estético, mas também de 

qualidade de vida dos indivíduos, já que a obesidade está associada a um grande número 

de doenças crónico-degenerativas. 

 É neste sentido, que a avaliação da Composição Corporal se revela como 

extraordinariamente importante.  

 Existem várias formas de o fazer, no entanto, as mais precisas são bastante 

dispendiosas. Porém, existem formas indiretas de calcular a Composição Corporal, que 

são mais acessíveis a todos os níveis. Uma dessas formas é a Antropometria (Fragoso e 

Vieira, 2000).  

1.1.1. Importância da Medição da Composição Corporal 

 Em termos de condição física, torna-se primordial a medição da composição 

corporal, porque esta avalia a quantidade total e regional de gordura corporal. Segundo 

Heyward e Stolarczyk (2000), podemos utilizar a composição corporal para: 

 Identificar riscos de saúde associados a níveis excessivamente altos ou baixos de 

gordura corporal total; 

 Identificar riscos de saúde associados ao acumulo excessivo de gordura intra-

abdominal; 

 Proporcionar a perceção sobre os riscos de saúde associados à falta ou ao 

excesso de gordura corporal; 

 Monitorizar mudanças na composição corporal associadas a certas doenças; 
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 Avaliar a eficiência das intervenções nutricionais e de exercícios físicos na 

alteração da composição corporal; 

 Estimar o peso corporal ideal de atletas e não atletas; 

 Formular recomendações dietéticas e prescrições de exercícios físicos; 

 Monitorizar mudanças na composição corporal associadas ao crescimento, 

desenvolvimento, maturação e idade. 

1.2. Métodos de Avaliação da Composição Corporal 

 Existem várias técnicas para a determinação da composição corporal, chamando-

se a estas métodos. Estes procedimentos podem-se classificar em (Pontes, 2003): 

 

 Método Direto 

 É aquele em que há separação e pesagem de cada um dos componentes corporais 

isoladamente. De acordo com Costa (2001), a dissecação de cadáveres é a única 

metodologia considerada direta. Neste método procede-se à separação dos diversos 

componentes estruturais do corpo humano, com o intuito de verificar a sua massa 

isoladamente e estabelecer relações entre os diversos componentes e a massa corporal 

total. 

 

 Métodos Indiretos  

 Estes métodos são aqueles em que não há manipulação dos componentes 

separados, pois realizam as estimativas a partir de princípios químicos e físicos com 

base na extrapolação das quantidades de gordura e de massa magra. Entre os métodos 

indiretos, a Pesagem Hidrostática tem sido considerada como referência para a 

validação de métodos duplamente indiretos (Costa 2001). 

 

 Métodos Duplamente Indiretos 

 São aqueles que surgem a partir dos métodos indiretos e que se encontram 

devidamente validados. Os procedimentos duplamente indiretos podem ser validados 

por um método indireto, mais frequentemente a Pesagem Hidrostática e a Densitometria 
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Radiológica de Dupla Energia, sendo que os mais utilizados em estudos de campo são, 

nos dias de hoje, a Bioimpedância e a Antropometria (Heyward e Stolarczyk, 2000).  

 

1.3. Antropometria 

 De acordo com Costa (2001), a predição da composição corporal através da 

Antropometria utiliza medidas relativamente simples como massa, estatura, perímetros, 

diâmetros ósseos e espessura das pregas adiposas. 

 Com base em Heyward e Stolarczyk (2000), a exatidão e a fidelidade das 

medidas antropométricas podem ser afetadas por: 

 Equipamento; 

 Habilidade do Avaliador; 

 Fatores Individuais; 

 Equação de predição utilizada. 

 

A medição das pregas adiposas, também denominadas pregas de gordura 

subcutânea ou skinfold, constitui um dos métodos de avaliação da gordura corporal mais 

utilizados, pela facilidade de utilização, baixo custo e pela sua grande correlação com a 

gordura corporal total (Fragoso e Vieira, 1994). Esta metodologia baseia-se no facto de 

cerca de 50% da gordura corporal total estar localizada subcutaneamente, constituindo 

aquilo que se designa por massa adiposa subcutânea ou panículo adiposo. Em virtude da 

espessura da pele representar apenas cerca de 1,8 mm, a maioria da espessura da prega é 

representativa de gordura subcutânea (Moreira, 1995). 

 

As circunferências predizem gordura corporal e analisam os padrões de 

distribuição dessa gordura. As circunferências que podem ser mensuradas são: pescoço, 

tórax, cintura, abdômen, quadril, coxa, gêmeo, braço, antebraço e punho.  A relação das 

circunferências da cintura e do quadril pode ser usada para identificação do risco de 

doença cardiovascular (Resende, 2007).   
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Um outro método de avaliação da composição corporal é o índice de massa 

corporal. Este método é definido pela proporção do peso do corpo para altura ao 

quadrado (Heyward e Stolarczyk, 2000). 

 

1.4. Bioimpedância 

A bioimpedância, baseia-se na condução de uma corrente elétrica de baixa 

intensidade (800 microA - 50 kHz), que percorre o corpo, medindo a resistência que é 

oferecida pelos vários tecidos do organismo, quantidade de água corporal total, 

percentual de gordura e massa magra corporal.    

A corrente elétrica é facilitada através do tecido corporal hidratado e isento de 

gordura (sendo, portanto, um bom condutor de corrente) e da água extracelular 

composta de maior quantidade de eletrólitos. Com isso, a resistência elétrica 

(impedância) é diminuída. Deste modo, à relação entre gordura e resistência é 

inversamente proporcional, uma vez que a gordura não é uma boa condutora de corrente 

elétrica (Mcardle & Katch, 2003).  
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2. Contextualização do Local de Estágio  

 

2.1. Caracterização da Cidade do Fundão  

A cidade do Fundão localizada no sopé do Monte de S.Brás, um ramo da Serra da 

Gardunha, no planalto  da Cova da Beira, a 

uma altitude de cerca de 500 metros. É sede 

de um município com 700,2 km² de área e 29 

213 habitantes (2011), subdividido em 23 

freguesias. O município é limitado a norte 

pelos municípios da Covilhã, Belmonte e 

Sabugal, a leste por Penamacor e Idanha-

a-Nova, a sul por Castelo Branco, a sudoeste 

por Oleiros e a oeste por Pampilhosa da 

Serra.  

 

Possui acessos rodoviários importantes como a A23 que liga o Fundão ao Norte à 

A25 e A1 , à fronteira, dando ligação direta a Madrid. E a Sul A23 – IP2, ao centro A23 

– IC8, e ao litoral  A23-A1,A13. 

Portanto Fundão é uma cidade com ligações fáceis a todo o pais , conhecida como 

a cidade princesa da cova da beira, que tem como montra a suas famosas cerejas! Detém 

também as minas da Panasqueira no seu limite geográfico, como mais um ingrediente 

para quem visita esta cidade.  

Fonte:  https://www.google.pt/search?q=fund%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei 

 

 

 

Figura 1 - Cidade do Fundão 

Fonte:  

https://www.google.pt/search?q=fund%C3%A3o&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ei 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gardunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cova_da_Beira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Covilh%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belmonte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penamacor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idanha-a-Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idanha-a-Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oleiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pampilhosa_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pampilhosa_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/A25
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2.2. Caracterização sumária da instituição 

O projeto Vivactivo Health Club está implementado no centro da cidade do 

Fundão desde Março de 2007, no piso zero do Pavilhão Municipal do Fundão, sendo o 

primeiro grande espaço de fitness e saúde na cidade. 

O Vivactivo Health Club tem ao seu dispor infraestruturas e serviços de 

excelência, oferecendo um estúdio para diversas atividades de grupo (body combat, 

cycling, yoga, pilates, step, etc...), uma sala de exercício (cardiofitness, musculação 

programas de controlo de peso e programas para populações especiais), um gabinete de 

saúde (avaliação da composição corporal, avaliação cardiorrespiratória, perímetro 

abdominal, etc), consultas de nutrição e massagens. 

 

Localização: Pavilhão Municipal do Fundão – Piso 0 

 

Contatos:  

Telefone: 275 774 128 

Telemóvel: 968 778 180 

e-mail: geral@vivactivo.pt 

 

Horário de Funcionamento: 

2ªf a 6ªf das 9:30-12:20 / 14:30-21:30 

Sábados das 9:30-13:00 

  

Figura 2 - Vivactivo Health Club 

mailto:geral@vivactivo.pt
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3. Caracterização do local de estágio 

 

3.1 Sala de Exercício 

 

Na Sala de Exercício, para além dos programas de Treino de Cardiofitness, Treino 

de Musculação, Treino Cardiovascular, Programa de Controlo de Peso, existe também 

um programa específico para populações especiais (diabetes, hipertensão, osteoporose e 

idosos). A Sala de Exercício tem uma supervisão técnica permanente que avalia, 

prescreve e acompanha os sócios durante todo o processo de treino. 

 

Figura 3 - Sala de Musculação e Cardiofitness 

 

Treino de Musculação 

O Treino Musculação caracteriza-se por um trabalho nas máquinas de 

musculação, utilização de barras/halteres e exercícios no solo. O principal objectivo é o 

desenvolvimento da força, resistência e tonificação muscular 
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Treino Cardiofitness 

O Treino Cardiofitness caracteriza-se por um treino cardiovascular e muscular. 

O treino cardiovascular caracteriza-se por um trabalho nos ergómetros (passadeira, 

bicicleta, remo e elíptica); o treino de musculação caracteriza-se por um trabalho nas 

máquinas de musculação, utilização de barras/halteres e exercícios no solo. O principal 

objectivo é o desenvolvimento da componente muscular e cardiovascular. 

Treino Cardiovascular 

O Treino Cardiovascular caracteriza-se por um trabalho nos ergómetros 

(passadeira, bicicleta, remo e elíptica). O principal objectivo é o desenvolvimento da 

componente cardiovascular. 

Programa de Controlo do Peso 

O Programa de Controlo de Peso conjuga o treino cardiovascular com o treino 

muscular. O treino cardiovascular caracteriza-se por um trabalho nos ergómetros 

(passadeira, bicicleta, remo e elíptica); o treino de musculação caracteriza-se por um 

trabalho nas máquinas de musculação, utilização de barras/halteres e exercícios no solo. 

O principal objectivo é a redução da massa gorda corporal. 
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3.2 Estúdio 

 
Figura 4 - Estúdio Vivactivo 

 

No Estúdio desenvolvemos aquilo a que chamamos de atividades de grupo. As 

atividades de grupo são classes com acompanhamento musical que podem ter, ou não, 

coreografias. Estas atividades pretendem desenvolver os níveis de aptidão física de uma 

forma lúdica. 

Body Pump 

Aula de treino de força com barras e pesos que utiliza a música como fonte 

inspiradora, desafiando os participantes a alcançar níveis de tonificação muscular muito 

elevados. 

Body Combat 

Combina movimentos e posições desenvolvidas a partir de uma série de 

disciplinas de autodefesa, incluindo karaté, kickboxing e taekwondo numa rotina de 

grande adrenalina e energia, tudo isto acompanhado por música motivante. 

ZUMBA Fitness 

Aula coreografada que utiliza diferentes estilos musicais, criando movimentos 

soltos e promovendo o divertimento. Esta aula combina movimentos de baixo e médio 

impacto, desenvolvendo a aptidão cardiorrespiratória e a coordenação motora. 
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Localizada 

Aula de intensidade alta que visa a tonificação muscular com exercícios 

localizados utilizando acessórios (caneleiras, pesos, bastões, etc.). 

Pilates 

A aula de Pilates promove o fortalecimento muscular, a flexibilidade e a 

correção postural. 

Spinning 

É uma modalidade de bike indoor que se caracteriza pela simulação de pedaladas 

em diferentes tipos de terreno e pelo trabalho em vários níveis de frequência cardíaca.  

X-Core 

Aula de 30 minutos onde se pretende estimular toda a musculatura do tronco 

(zona abdominal, lombar e toda a musculatura de suporte da coluna).  Para além de 

potenciarem a saúde da coluna vertebral e de evitarem dores nas costas, os participantes 

estarão ainda a trabalhar para uma aparência mais atraente (alisar a barriga). 

 

3.3 Gabinetes 

O Vivactivo tem também outras valências para proporcionar a maior comodidade a 

todos os clientes. Para isso tem ao dispor dos mesmos 3 gabinetes: 

Gabinete de Saúde 

Tem como missão avaliar, acompanhar e aconselhar o sócio no seu processo de 

treino. Neste gabinete estão incluídos dois serviços distintos: 

• Avaliação da Aptidão Física e Composição Corporal (testes): permite um 

aconselhamento para a atividade física, uma avaliação e prescrição do exercício 

personalizado. 

• Avaliação e Aconselhamento Nutricional (consultas de nutrição), no sentido de 

promover um aconselhamento nutricional adequado. 
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Gabinete de Acupunctura 

 

A acupunctura trata os desequilíbrios e regula os sistemas nervoso, digestivo, 

genitourinário, assim como os tecidos musculares, ósseo e dermatológico, através dos 

seus pontos que se encontram na pele. Pode aplicar-se em diversas situações patológicas 

como exemplo: depressão, ansiedade, stress, insónia, úlceras, asma, alergias, bronquite, 

sinusite, tensão alta ou baixa, arritmia, má circulação, ciática, reumatismo, artrite, 

enxaqueca, etc (O.M.S., 1980). 

 

 

 

Gabinete de Massagens 

Realização de diversos tipos de massagem: terapêutica, drenagem linfática, para 

grávidas, desportiva, de relaxamento e infantil. 

 

5. População alvo 

Proporcionar serviços de qualidade a todas as faixas etárias, contribuindo para um 

estilo de vida saudável, melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade. 

O Vivactivo Health Club, privilegia os seus serviços com três valores 

imprescindíveis: relação de proximidade com os clientes, divertimento máximo nas 

aulas, e excelência na prestação de serviços. 

Neste ginásio podemos encontrar pessoas com várias idades, desde adolescentes a 

idosos, tendo no entanto a grande maioria dos clientes idades compreendidas entre os 18 

e os 35 anos. Devido à maior parte dos clientes possuírem uma ocupação profissional, o 

período de maior afluência ao ginásio é ao final da tarde. 
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No decorrer do estágio tive a oportunidade de observar que a maior parte das 

pessoas que se inscreveram no ginásio tinham como intuito emagrecer e como 

consequência melhorar a sua saúde. Ao longo do estágio fui convivendo com inúmeros 

clientes com diferentes objetivos, tais como o aumento da massa muscular, tonificação, 

aumento da resistência cardiovascular e também casos em que simplesmente existia o 

gosto pela atividade física. 
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6. Objetivos 

 

No início do estágio foram delineados entre mim e a minha supervisora os 

objetivos gerais e específicos que iria seguir durante o período de estágio. Estes 

objetivos são apresentados de seguida. 

 

6.1. Objetivos gerais  

Ao longo do estágio realizado no ginásio Vivactivo Health Club tive como 

objetivos: 

 Ser autónomo dentro do ginásio; 

 Ganhar experiência profissional e pessoal na área; 

 Adquirir conhecimentos e experiência possível. 

 

6.2. Objetivos específicos 

Os objetivos neste estágio foram demarcados com o intuito de: 

 Conhecer o funcionamento da sala de musculação e da sala de aulas de 

grupo; 

 Efetuar o acompanhamento dos clientes; 

 Avaliar a Condição Física  

 Prescrever exercício 

 Planificar sessões de treino  
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7. Horário de estágio 

 

No quadro abaixo está explícito o modelo do horário de estágio, apresentando-se 

como exemplo o mês de outubro, sendo este ajustado semana a semana em função das 

minhas capacidades e necessidades do ginásio. De referir que inicialmente comecei com 

uma fase de integração, depois adaptação e assimilação de todos os conteúdos e 

finalmente a autonomia total.   

 

 

Tabela 1 - Exemplo da planificação do horário de estágio 
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8. Atividades desenvolvidas no estágio 

 

Durante o estágio a maioria das atividades foram desenvolvida na sala de 

musculação e cardiofitness. Fizeram parte das atividades o planeamento de sessões de 

treino, a prescrição de exercícios, a elaboração de planos de treino, acompanhamento e 

esclarecimento de dúvidas em relação à execução de exercícios ou sobre qualquer outro 

aspeto que fosse solicitado.  

 

 Numa fase inicial, seguindo sempre um orientador, comecei por tomar 

conhecimento dos equipamentos de musculação e cardiofitness. Observei os 

equipamentos e averiguei os grupos musculares que estes trabalhavam. Aprendi várias 

componentes críticas de diversos exercícios como a elevação do cotovelo no movimento 

do "Bicep Curl", o afastamento dos cotovelos no "Tricep à testa", ou o avanço do joelho 

para a frente da linha do pé no agachamento. No final desta fase foi feita observação na 

sala de exercícios durante algum tempo. Observei os utentes e em caso de deteção de 

algum erro dirigia-me ao orientador para reportar a situação. 

 Após esta fase inicial, começaram a surgir oportunidades para intervir no treino 

dos utentes, acompanhando e explicando os exercícios prescritos. Outra das atividades 

desenvolvidas, consistia em ajudar os utentes a adaptarem-se ao ginásio. Assim, nas 

primeiras sessões de treino, o utente fazia uma passagem por todas as máquinas, 

equipamentos e materiais, de modo a perceber, com a nossa ajuda, a sua funcionalidade, 

objectivos e posturas adequadas. Segundo os objetivos a que cada utente se propunha 

alcançar, desenvolvíamos ainda um plano de treino, de acordo com as metodologias de 

treino mais recentes, supervisionando e corrigindo o modo de execução de determinados 

exercícios, e estando sempre abertos a dar resposta a todas as dúvidas que os utentes 

pudessem ter. Estando perto e vivenciando os problemas e interrogações por parte dos 

utentes, podemos evoluir enquanto técnicos de desporto. 

Nos casos acima mencionados era importante, também, fazer vários planos de 

treino para situações idênticas mas com exercícios diferentes, de forma a não se tornar 

repetitivo e a proporcionar aos utentes diferentes estímulos.  
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A nível de aulas de grupo, tive a oportunidade de assistir às diferentes 

modalidades (spinnig, pump, x-core, localizada, fitball), aprendendo bastante em termos 

teóricos no que diz respeito à forma de comunicação com a turma, à postura a 

apresentar, à sequência de exercícios a realizar, aos tempos que deve ter cada exercício, 

entre outros pormenores nomeadamente o pormenor de não estar sempre a contar as 

repetições, o que de alguma forma desmotiva quem está a fazer a aula. Ao frequentar as 

aulas de grupo, consegui aprender mais e descobrir um gosto e uma capacidade de 

trabalho que não pensava ser capaz de possuir.  

A fase de dar uma aula , foi um processo evolutivo, pois comecei por uma fase de 

observação, ver como funciona a aula, depois passei para a fase de aluno onde fazia a 

aula, mais tarde comecei por fazer sombra , ou seja professor assistente, depois passei a 

dar uma faixa, e gradualmente aumentar o numero de faixas lecionadas até chegar á aula 

total.  

Além destas tarefas todas as Quintas-feiras fazia receção durante a parte da 

manhã, fazia trabalho administrativo, e elaborava os planos de aula , bem como 

preparava detalhadamente cada atividade a realizar na semana seguinte nomeadamente 

atividades como flyers outdoor e planear a crazy week , uma semana que pensei e 

realizei durante o mês de Maio, tendo em conta ser este mês o mês do coração .  
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9. Atividades Complementares 

 

Desde o início do estágio curricular que a liberdade, responsabilidade, inovação 

e pró atividade foram as palavras mestras fornecidas como desafio. É de facto 

importante mostrar aulas novas, promover o ginásio e aumentar a adesão dos clientes, 

bem como o entrosamento das turmas já presentes. Desta forma, transformei os pontos 

fracos que considerei existirem, em fortes, criando por exemplo diversas divulgações 

outdoor, vouchers de oferta como por exemplo cartão low cost para reformados e 

desempregados, vouchers para o dia dos namorados, iniciativa “Traz um amigo e a tua 

inscrição é grátis”, organização do aniversário Vivactivo e Crazy week (ver ANEXOS). 

Todas estas tarefas foram pensadas e apresentadas à orientadora e à direção que 

prontamente aceitou e louvou a criatividade. Para algumas atividades tive a necessidade 

de reunir com os outros técnicos, nomeadamente quando a atividade tinha no seu 

alinhamento aula de zumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Ricardo Teixeira  19 

10. Relação entre os conteúdos teóricos e 
práticos 

 

Durante estes 3 anos de formação no curso de Desporto, muitas foram as unidades 

curriculares lecionadas mas, como é habitual, há algumas que se destacam tendo maior 

relevância quando entramos no “terreno” e analisamos o contexto real do que é lecionar 

uma simples aula de localizada, por exemplo.  

Na unidade curricular Planificação e Avaliação da Atividade Física obtive 

competências para planear aulas devidamente estruturadas. O facto de fazer uma 

avaliação e planificação inicial facilita sem dúvida o desempenho do técnico de 

desporto. 

Em Condição Física, adquirimos noções básicas acerca da aeróbica, step, 

localizada, noções essas importantes para compreender como se processam as 

coreografias, passando do básico ao mais elaborado. 

A unidade curricular de Traumatologia e Socorrismo foi importante, uma vez que 

trabalhando com pessoas é relevante termos algumas noções caso algum acidente 

ocorra. No meu caso, como técnico de ambulância de emergência, o conhecimento e à-

vontade que tinha nesta área, serviu para ajudar os meus colegas.  

As unidades curriculares Anatomofisiologia, Biomecânica e Fisiologia do 

Exercício foram bastante importantes para a resolução de alguns casos que foram 

surgindo durante o estágio, pois é necessário ter uma boa postura e realizar bem os 

movimentos durante o exercício físico, bem como saber quais os músculos que estão ou 

pretendem ser trabalhados, de salientar que uma linguagem técnica deixa logo à partida 

uma imagem de competência do instrutor. 

Na unidade curricular de Pedagogia do Desporto, alcançamos competências de 

como ser um líder, tais como ter capacidade de saber liderar perante as diferenças 

individuais dos clientes sabendo que nem todos têm as mesmas capacidades. Quando 

falamos nesta unidade curricular, associamo-la logo à palavra ensinar e a todo o 

processo pedagógico que envolve o ensino propriamente dito, ou seja, é necessário 

dividir os exercícios em fases e, depois dessas fases assimiladas, juntá-las como se fosse 

um puzzle obtendo então o ensino de um exercício por excelência.  
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11. Análise crítica 

 

Nesta fase, depois do estágio ter acabado, é importante refletir e fazer um balanço, 

ponderando os prós e os contras deste ano letivo.  

De uma forma geral sinto-me satisfeito com decorrido uma vez que a 

aprendizagem revelada ao longo do semestre foi satisfatória, dando-me a possibilidade 

de pôr na prática aquilo que havia sido estudado na teoria, nomeadamente no que diz 

respeito à planificação e avaliação da atividade física. 

A planificação ou prescrição da atividade física foi uma tarefa inteiramente 

desafiante, nomeadamente pelo saber dar resposta a todos os tipos de objetivos que cada 

pessoa pretendia e aos diferentes tipos de população. Isto exigiu uma procura constante 

de metodologias de treino, que proporcionou adquirir um conjunto de competências, 

que irão possibilitar uma melhor preparação para o nosso futuro profissional nesta área. 

Contudo, o desafio maior foram as aulas de grupo e o facto de conseguir dar uma aula 

inteira de localizada, de fitball, de spinnig e mesmo de pilates na ausência, por doença, 

do instrutor. Isso despertou em mim um gosto enorme pela área de academia, o que até 

então parecia distante, uma vez que primeiramente mal uma faixa conseguia leccionar.  

 

Em relação ao horário, logo no início do estágio discutimos as melhores horas 

para estagiar, sendo estas as tardes de quarta a sexta-feira das 16h30 às 20h30 e, 

ocasionalmente, algumas manhãs de quinta-feira.  

 

A integração no estágio foi relativamente rápida visto que as pessoas facilmente 

lidavam com estagiários como eu. O estágio ocorreu de forma gradual, ou seja, à 

medida que me ia integrando ganhava à-vontade para intervir cada vez mais. Os 

instrutores do ginásio também auxiliaram e ajudaram bastante, estando sempre prontos 

para esclarecer qualquer dúvida, fazendo-me sentir com mais um instrutor, mesmo 

passado pouco tempo da minha iniciação no estágio.  
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No início a integração com os clientes foi um pouco complicada, porque nem 

todos aceitam ser corrigidos, alguns pelo facto de frequentarem o ginásio há vários 

anos. Esta foi uma das principais barreiras que encontrei mas, de certa forma, ajudou-

me a crescer e a ultrapassar tais obstáculos. Com o decorrer do tempo esses clientes 

foram-me aceitando como profissional da área e trataram-me de forma simpática e 

acolhedora.  

 

A prestação dos orientadores no local foi excelente, uma vez que, no início, 

quando existiam as maiores dúvidas e receios, sempre estiveram lá para dar auxílio e 

para explicar como deveria ser feito da forma mais correta. A autoconfiança e a 

capacidade de dizer "sim eu sou capaz" são fatores que qualquer ser humano deve ter 

em conta. Se no inicio do estágio não acreditava em mim e na capacidade que tinha para 

avaliar e prescrever ou dar uma aula de grupo sozinho, hoje em dia sou capaz de o fazer 

e, em grande parte devido ao acompanhamento que tive ao longo do estagio e ao voto 

de confiança que tive por parte da entidade recetora. 
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Conclusão 

 

Após concluída esta etapa, verifico que a minha prestação foi boa uma vez que, 

dentro do possível, a maioria dos objetivos específicos  foram conseguidos indo de 

encontro aos objetivos pessoais, nomeadamente vencer o maior desafio que era ganhar 

experiencia  na área de academia . Chegar ao final desta etapa a prescrever exercícios de 

forma autónoma, avaliar e elaborar planos de treino era o principal objetivo. Houve 

ainda uma melhoria na forma de comunicar com as pessoas e na aquisição do hábito de 

cumprimentar toda a gente na chegada ao ginásio, ponto de extrema dificuldade no 

início devido ao pouco à-vontade.  

O estágio foi sem dúvida bastante compensador pois permitiu-me pôr em prática 

os conhecimentos obtidos ao longo da licenciatura. Embora inicialmente tenha passado 

por uma fase demorada e desmotivante, a observação, a meio do primeiro semestre 

revelou-se o contrário, quando as hipóteses de começar a dar aulas e prescrever treinos 

foram para cima da mesa. Essas hipóteses foram agarradas com um empenho gigante e, 

creio eu, foram bem desenvolvidas. 

As vivências adquiridas ao longo deste percurso, nomeadamente as diferentes 

componentes críticas de diversos exercícios, a ajuda na adaptação dos clientes ao 

ginásio, o acompanhamento e explicação dos exercícios prescritos e também elaboração 

de planos de treino, permitiram enriquecer os meus conhecimentos, fazendo-me crescer 

e evoluir enquanto futuro profissional de desporto, uma vez que consegui a autonomia 

total a trabalhar num ginásio, pois ganhei competências prática para efetuar uma 

avaliação de condição física , prescrever e planear um plano de treino, elaborar e 

leccionar uma aula de grupo do inicio ao fim de áreas como spinnig, localizada, Fitball 

e X-core (abdominais)  . O facto de ultrapassar alguns problemas que surgiram e ter 

estado em contacto com diversos clientes trouxe-me sem dúvida experiências novas 

sendo um fator muito importante na minha aprendizagem.  
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De uma forma geral caracterizo este estágio como muito benéfico e enriquecedor. 

Este período foi de enorme importância pois contribuiu para o desenvolvimento técnico, 

profissional e pessoal. No entanto, o conhecimento e aprendizagem não deve parar por 

aqui, sendo essencial estar sempre a par da atualidade e continuar com a nossa 

formação. 
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Plano de Estágio 

 Dia Data Horário Nº Horas Local Atividades Desenvolvidas Observaçõe

s 

O
u

tu
b

ro
 

4

ª 

3 Out 16:30 – 21:30 5 AG Spinning, Pump, X-core   

5

ª 

4 Out 16:30 – 20:30 4 AG / 

SE 

SE, Localizada, Combat   

6

ª 

5 Out 16:30 – 20:30 4 AG / 

SE 

Pump, Zumba   

4

ª 

10 

Out 

16:30 – 20:30 4 AG / 

SE 

Spinning, Pump, X-core   

5

ª 

11 

Out 

16:30 – 20:30 4 AG / 

SE 

SE, Localizada, Combat   

6

ª 

12 

Out 

16:30 – 20:30 4 AG / 

SE 

Pump, Zumba   

4

ª 

17 

Out 

16:30 – 20:30 4 SE 

AG 

16:30 – 20:00 – SE 

19:55 – X core 

 

5

ª 

18 

Out 

10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

SE 

REC 

AG 

AG 

SE 

SE 

16:30 – 18:30 – Receção 

18:30 – Pilates 

19:20 – Localizada 

20:00 - SE 

 

6

ª 

19 

Out 

16:30 – 20:30 4 SE 

AG 

16:30 – 19:30 – SE 

19:20 – Zumba 

 

4

ª 

24 

Out 

16:30 – 20:30 4 SE 

AG 

16:30 – 20:00 – SE 

19:55 – X core 

 

5

ª 

25 

Out 

10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

SE 

REC 

AG 

AG 

SE 

Divulgação Outdoor 

16:30 – 18:30 – Receção 

18:30 – Pilates 

19:20 – Localizada 

20:00 - SE 

 

6

ª 

26 

Out 

16:30 – 20:30 4 SE 

AG 

16:30 – 19:30 – SE 

19:20 – Zumba 

 

4

ª 

31 

Out 

16:30 – 20:30 4 SE 

AG 

16:30 – 20:00 – SE 

19:55 – X core 
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Total Horas 57  

N
o

ve
m

b
ro

 

6

ª 

2 Nov 16:30 – 20:30 4  SE 

ZUMBA 

 

4

ª 

7 Nov 16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA-COMBAT  

5

ª 

8 Nov 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO  

SE-CYCLING 

 

6

ª 

9 Nov 16:30 – 20:30 4  SE-XCORE  

4

ª 

14 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE-PILATES-LOCALIZADA  

5

ª 

15 

Nov 

10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO 

LOCALIZADA-XCORE 

 

6

ª 

16 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE-BODY PUMP  

4

ª 

21 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE  

5

ª 

22 

Nov 

10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO  

SE-CYCLNG 

 

6

ª 

23 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA  

4

ª 

28 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE-BODY PUMP  

5

ª 

29 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE  

6

ª 

30 

Nov 

16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  
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Total Horas 58   

 

 

 

 

 

 

 

D
ez

e
m

b
ro

 

4

ª 

5 Dez 16:30 – 20:30 4    

5

ª 

6 Dez 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO 

SE-XCORE  

 

6

ª 

7 Dez 16:30 – 20:30 4  SE-FUNKIDS  

4

ª 

12 

Dez 

16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

5

ª 

13 

Dez 

16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA-DIVULGAÇÃO 

OUTDOUR 

 

6

ª 

14 

Dez 

16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

4

ª 

19 

Dez 

16:30 – 20:30 4  RECEÇÃO  

5

ª 

20 

Dez 

10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE 

CYCLING-PT 

 

6

ª 

21 

Dez 

16:30 – 20:30 4  SE-PT-AULA NATAL   

4

ª 

26 

Dez 

16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA  

5

ª 

27 

Dez 

16:30 – 20:30 4  TREINO CIRCUITO  

6

ª 

28 

Dez 

16:30 – 20:30 4  SE-XCORE  

Total Horas 

 

52    



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 Ricardo Teixeira   

Ja
n

ei
ro

 

4

ª 

2 Jan 16:30 – 20:30 4  SE  

5

ª 

3 Jan 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO 

SE 

 

6

ª  

4 Jan 16:30 – 20:30 4  SE_LOCALIZADA  

4

ª 

9 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-XCORE  

5

ª 

10 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

6

ª  

11 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

4

ª 

16 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

5

ª 

17 Jan 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE 

PILATES 

 

6

ª  

18 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

4

ª 

23 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA  

5

ª 

24 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

6

ª  

25 Jan 16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

4

ª 

30 Jan 16:30 – 20:30 4                                  SE-ZUMBA  

5

ª 

31 Jan 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO 

SE-REUNIÃO PRIMEIRO 

SEMESTRE 

 

Total Horas 62    

Fe
ve

re
ir

o
 

6

ª 

1 Fev 16:30 – 20:30 4  SE  

4

ª 

6 Fev 16:30 – 20:30 4  RECEÇÃO 

SE 

 

5

ª 

7 Fev 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE_LOCALIZADA  
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6

ª  

8 Fev 16:30 – 20:30 4  SE-XCORE  

4

ª 

13 

Fev 

16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

5

ª 

14 

Fev 

16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

6

ª  

15 

Fev 

16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

4

ª 

20 

Fev 

16:30 – 20:30 4  SE 

PILATES 

 

5

ª 

21 

Fev 

10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE-PUMP  

6

ª  

22 

Fev 

16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA  

4

ª 

27 Fev 16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

5

ª 

28 Fev 16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

Total Horas 52   

 

 

 

 

 

 

 M
ar

ço
 

6

ª 

1 Mar 16:30 – 20:30 4  Pump, Zumba   

4

ª 

6 Mar 16:30 – 20:30 4  16:30 – 20:00 – SE 

19:55 – X core 

 

5

ª 

7 Mar 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE 

16:30 – 18:30 – Receção 

18:30 – Pilates 

19:20 – Localizada 

20:00 - SE 

 

6

ª  

8 Mar 16:30 – 20:30 4  16:30 – 19:30 – SE 

19:20 – Zumba 

 

413 Mar 16:30 – 20:30 4  16:30 – 20:00 – SE  
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ª 19:55 – X core 

5

ª 

14 Mar 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 Divulgação Outdoor 

16:30 – 18:30 – Receção 

18:30 – Pilates 

19:20 – Localizada 

20:00 - SE 

 

6

ª  

15 Mar 16:30 – 20:30 4  SE  

4

ª 

20 Mar 16:30 – 20:30 4  CYCLING   

5

ª 

21 Mar 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇAO  

SE-LOCALIZADA 

 

6

ª  

22 Mar 16:30 – 20:30 4  SE-ZUMBA  

Total Horas 46    

A
b

ri
l 

4

ª 

3 Abr 16:30 – 20:30 4    

5

ª 

4 Abr 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

   

6

ª 

5 Abr 16:30 – 20:30 4    

4

ª 

10 Abr 16:30 – 20:30 4    

5

ª 

11 Abr 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

   

6

ª 

12 Abr 16:30 – 20:30 4    

4

ª 

17 Abr 16:30 – 20:30 4    

5

ª 

18 Abr 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

   

6

ª 

19 Abr 16:30 – 20:30 4    

4

ª 

24 Abr 16:30 – 20:30 4    
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6

ª 

26 Abr 16:30 – 20:30 4    

Total Horas 50    

M
ai

o
 

5

ª 

2 Mai 16:30 – 20:30 4  SE  

6

ª 

3 Mai 16:30 – 20:30 4  RECEÇÃO 

SE 

 

4

ª 

8 Mai 16:30 – 20:30 4  SE_LOCALIZADA  

5

ª 

9 Mai 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE-XCORE  

6

ª  

10 Mai 16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

4

ª 

15 Mai 16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

5

ª 

16 Mai 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE-CIRCUITO  

6

ª  

17 Mai 16:30 – 20:30 4  SE 

PILATES 

 

4

ª 

22 Mai 16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

5

ª 

23 Mai 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE-LOCALIZADA  

6

ª  

24 Mai 16:30 – 20:30 4  SE-CYCLING  

4

ª 

29 Mai 16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

5

ª 

30 Mai 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

                                 SE-ZUMBA  

6

ª 

31 Mai 16:30 – 20:30 4    

Total Horas 64  
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Ju
n

h
o

 

4

ª 

5 Jun 16:30 – 20:30 4  SE  

5

ª 

6 Jun 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 RECEÇÃO 

SE 

 

6

ª 

7 Jun 16:30 – 20:30 4  SE_LOCALIZADA  

4

ª 

12 Jun 16:30 – 20:30 4  SE-XCORE  

5

ª 

13 Jun 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE-CYCLING  

6

ª 

14 Jun 16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

4

ª 

19 Jun 16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

5

ª 

20 Jun 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE 

PILATES 

 

6

ª 

21 Jun 16:30 – 20:30 4  SE-PUMP  

4

ª 

26 Jun 16:30 – 20:30 4  SE-LOCALIZADA  

5

ª 

27 Jun 10:00 – 12:00 

16:30 – 20:30 

2 

4 

 SE-CYCLING  

6

ª 

28 Jun 16:30 – 20:30 4  SE-CIRCUITO  

Total Horas 56                                    SE-ZUMBA 

      RECEÇÃO 

SE-REUNIÃO PRIMEIRO SEMESTRE 
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Tarefas Sala Exercício:  

 

 Acompanhamento de treinos 

 Tirar dúvidas 

 Corrigir posturas 

 Arrumação do material 

 Verificação das condições dos materiais 

 Verificação da presença de toalhas 

 Procurar vendas de produtos (suplementos, roupas, relógios….) 

 Procurar venda de PT 

 Receber os sócios e dar-lhes uma ótima experiência todos os dias 

 Rigor científico 

 Linguagem verbal e física adequada 
 

Tarefas a pensar:  

 

 Novas atividades a implementar no ginásio 

 Novas atividades a realizar na cidade do fundão 

 Sugestões novas a todos os níveis 

 Preparar aulas de força e circuitos 

 Pensar em eventos e formas de divulgação do ginásio e angariação de novos sócios 
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Relatório Semanal  -  Nº:  

Data:  

Atividades realizadas na Sala de Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades realizadas na Sala de Aulas de Grupo 
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Atividades realizadas na Receção do Ginásio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras atividades realizadas 
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Modelo – Aula de Localizada 

Nº 

de 

séries 

Passes T

empo 

Design

ação  

2 

Puxa o elástico com a mão direita e a esquerda 

não mexe 
8 

1 Bloco 

Puxa o elástico com a mão esquerda e a direita 

não mexe 
8 

Puxa o elástico com a mão direita e a esquerda 

não mexe 
8 

Puxa o elástico com a mão esquerda e a direita 

não mexe  
8 

Puxa o elástico com as duas mãos  3

2 
1 Bloco 

2 

Puxa o elástico com a mão direita para cima e a 

esquerda não mexe  
8 

1 Bloco 
Puxa o elástico com a mão esquerda para cima e a 

direita não mexe 
8 

Puxa o elástico com a mão direita para cima e a 

esquerda não mexe 
8 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 Ricardo Teixeira   

 

 

Puxa o elástico com a mão esquerda para cima e a 

direita não mexe 
8 

2 

Puxa o elástico com a mão direita e a esquerda 

não mexe trabalhando só tríceps 
8 

1 Bloco 

Puxa o elástico com a mão esquerda e a direita 

não mexe trabalhando só tríceps 
8 

Puxa o elástico com a mão direita e a esquerda 

não mexe trabalhando só tríceps 
8 

Puxa o elástico com a mão esquerda e a direita 

não mexe trabalhando só tríceps 
8 

 

 

 

2 

Prende o elástico no pé puxa com a mão direita 

trabalha só bíceps  
8 

1 Bloco 

Prende o elástico no pé puxa com a mão esquerda 

e trabalha só bíceps  
8 

Prende o elástico no pé puxa com a mão direita 

trabalha só bíceps  
8 

Prende o elástico no pé puxa com a mão esquerda 

e trabalha só bíceps  
8 

2 

Atar o elástico as pernas e afastar a perna direita 8 

1 Bloco 

Atar o elástico as pernas e afastar a perna 

esquerda 

8 

Atar o elástico as pernas e afastar a perna direita 8 

Atar o elástico as pernas e afastar a perna 

esquerda 

8 

2 

Sobe a fita até aos joelhos e afasta a perna direita  

1 Bloco 

Sobe a fita até aos joelhos e afasta a perna 

esquerda 

 

Sobe a fita até aos joelhos e afasta a perna direita  

Sobe a fita até aos joelhos e afasta a perna 

esquerda 

 


