
IREI
folitécuico
i daiGuarda
PolyLechnic
of Guarda

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Desporto

Luis Emanuel Gama dos Santos

julho 12019

e



 Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

 

 

 

Relatório de Estágio 

Licenciatura em Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda 

julho de 2019



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

LICENCIATURA EM DESPORTO  

  

 

 

Coordenadora de Estágio: Professora Especialista Bernardete Lourenço Jorge  

Discente: Luís Emanuel Gama dos Santos Nº 5008679 

Local de Estágio: Câmara Municipal de Pinhel 

 

Guarda 

julho de 2019



 

i 

 

Ficha de Identificação do Estágio Curricular 

 

Instituição de Formação: Instituto Politécnico da Guarda 

Escola de Formação: Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto. 

Diretor da ESECD: Professor Rui Manuel Formoso Nobre Santos 

Diretor de Curso: Professor Doutor Pedro Tiago Esteves 

Coordenador de estágio: Professora Especialista Bernardete Lourenço Jorge 

 

Entidade Acolhedora: Câmara Municipal de Pinhel 

Diretor Técnico: Nuno Miguel Ferreira dos Santos 

Endereço: Largo Ministro Duarte Pacheco, nº8  6400-358 Pinhel 

 Telefone:  271 410 000 Fax: 271 413 388 E-mail: cm-pinhel@cm-pinhel.pt 

 

Tutor de Estágio: Dr. Marina Bernardino Soares 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Desporto - Instituto Politécnico da Guarda 

Título profissional nº: 11545 

Discente: Luís Emanuel Gama dos Santos 

Nº Aluno: 5008679 

Grau Pretendido: Licenciatura em Desporto 

 

Início do Estágio: 10/10/2018 

Fim do Estágio: 15/06/2019 

Duração do Estágio: 431 horas  



 

ii 

 

Índice 

Ficha de Identificação do Estágio Curricular .................................................................. i 

Agradecimentos ........................................................................................................... vi 

Resumo ....................................................................................................................... vii 

Lista de Siglas ............................................................................................................ viii 

Introdução ..................................................................................................................... 1 

Capítulo I - Caracterização e análise da entidade acolhedora ..................................... 1 

1. Caraterização da entidade acolhedora ........................................................................ 4 

1.2.1. Recursos Humanos da parte desportiva da Câmara Municipal de Pinhel .......... 8 

1.1. Modalidades do Health Club Falcão ................................................................. 14 

Atividades de Grupo ................................................................................................... 14 

Capítulo II - Objetivos e planeamento do estágio .......................................................... 4 

2. Planeamento do estágio ........................................................................................... 14 

2.1. Definição da área de intervenção ...................................................................... 14 

2.1.1 Áreas de intervenção................................................................................... 14 

2.2. Objetivos .......................................................................................................... 15 

2.2.1. Objetivos Gerais ........................................................................................ 15 

2.2.2. Objetivos Específicos: ............................................................................... 16 

2.3. Fases de intervenção ......................................................................................... 17 

2.4. Planeamento e calendarização .......................................................................... 19 

2.4.1. Calendarização anual ................................................................................. 19 

2.4.2. Calendarização semanal ............................................................................. 20 

Capítulo III – Atividades desenvolvidas ...................................................................... 14 

3. Atividades de Estágio .............................................................................................. 22 

3.1. Sala de exercício .................................................................................................. 22 

Bibliografia ............................................................................................................. 74 

Anexos........................................................................................................................ 76 

Anexo I – Convenção de estágio ................................................................................. 77 

 

  



 

iii 

 

 

Índice de figuras 
 

 

Figura 1- Câmara Municipal de Pinhel .......................................................................... 6 

Figura 2- Centro de Congressos Desportivos e Exposições de Pinhel ............................ 6 

Figura 3- Receção do Health Club Falcão/ Sala de musculação ..................................... 6 

Figura 4- Piscina Municipal de Pinhel coberta ............................................................... 6 

Figura 5-  Organograma dos recursos humanos ............................................................. 8 

Figura 6: Colchões e TRX ........................................................................................... 12 

Figura 7: Cadeira adutora/abdutora e Puxador alto ...................................................... 12 

Figura 8 Arrecadação e bicicletas de Indoor Cycling ................................................... 13 

Figura 9 Sala de atividades de grupo ........................................................................... 13 

Figura 10: Jardim de infância "Sete anões" .................................................................. 16 

Figura 11: Jardim de infância - Santa Casa .................................................................. 16 

Figura 12: Aulas de natação ........................................................................................ 18 

Figura 13: Aula de natação .......................................................................................... 18 

Figura 14: Numa das deslocações à cidade da Mêda .................................................... 20 

Figura 15: Equipa de bambis/minis ............................................................................. 20 

Figura 16: Aptidão Cardiorrespiratória no estudo de caso 1 ......................................... 32 

Figura 17: Variação da massa muscular dos membros inferiores ao longo dos 

mesociclos .................................................................................................................. 34 

Figura 18: Aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 2 .......................................... 37 

Figura 19: Percentagem de massa magra no estudo de caso 2 ...................................... 39 

Figura 20: Gráfico de Aptidão Cardiorrespiratória no estudo de caso 3 ....................... 43 

Figura 21: Percentagem de massa magra no estudo de caso 3 ...................................... 45 

Figura 22: Aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 4 .......................................... 48 

Figura 23: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 ......................................... 51 

Figura 24: Cartaz de divulgação .................................................................................. 52 

Figura 25:  Partida e meta do evento ........................................................................... 52 

Figura 26: cartaz de divulgação ................................................................................... 53 

Figura 27: cartaz de divulgação ................................................................................... 53 

Figura 28: Cartaz de divulgação .................................................................................. 54 

Figura 29: Partida e meta do evento ............................................................................ 54 

Figura 30:  Cartaz de divulgação do evento ................................................................. 55 

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274208
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274210
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274211
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274209
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274212
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274214
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274213
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274216
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274215
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274218
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274217
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274219
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274220
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274221
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274223
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274225
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274226
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274227
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274228
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274229
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274230
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274232
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274231
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274233
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274235
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274236
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274237


 

iv 

 

Figura 31: Desfile Alegórico ....................................................................................... 55 

Figura 32: Intervenção na correção de posturas ........................................................... 56 

Figura 33: Cartaz de divulgação .................................................................................. 56 

Figura 34: Cartaz de divulgação .................................................................................. 57 

Figura 35: Discurso do Exmo. Senhor Presidente Rui Ventura .................................... 57 

Figura 36: Cartaz de divulgação .................................................................................. 58 

Figura 37: Evento Feira Medieval ............................................................................... 58 

Figura 38: Atribuição dos prémios .............................................................................. 59 

Figura 39: Cartaz de Divulgação ................................................................................. 59 

Figura 40 Atribuição dos diplomas: ............................................................................. 59 

Figura 41: Alfredo Torres, Bosko e Carlos Carneiro nas suas intervenções.................. 60 

Figura 42: Cartaz de divulgação do evento .................................................................. 60 

Figura 43: Cartaz de divulgação do evento .................................................................. 62 

Figura 44 Intervenção do formador Pedro de Medeiros ............................................... 62 

Figura 45: Cartaz de promoção do evento ................................................................... 63 

Figura 46: Cartaz de promoção do evento ................................................................... 65 

Figura 47- Cartaz de promoção do evento ................................................................... 66 

Figura 48- cartaz de promoção do evento .................................................................... 68 

Figura 49: José Couceiro numa das suas intervenções ................................................. 68 

Figura 50-  Painel de oradores e moderadores ............................................................. 68 

Figura 51: Uma das palestras da formação .................................................................. 69 

Figura 52: Sessão de fotos ........................................................................................... 69 

Figura 53: Encerramento da formação                                                                            69 

Figura 54: Cartaz de divulgação da tertúlia.................................................................. 71 

 

Figura 52: Sessão de fotos 

 

 

  

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274238
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274239
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274240
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274242
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274244
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274243
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274246
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274247
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274248
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274249
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274250
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274251
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274252
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274253
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274254
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274255
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274256
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274257
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274259
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274260
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20de%20estágio%20final%20em%20pdf%20para%20imprimir.docx%23_Toc14274261


 

v 

 

Índice de tabelas 
 

Tabela 1 Recursos físicos do Health Club Falcão ........................................................ 10 

Tabela 2: Atividades de grupo existentes do Health Club ............................................ 14 

Tabela 3: Resumo das sessões ao longo do estágio ...................................................... 15 

Tabela 4: Calendário anual de estágio ......................................................................... 19 

Tabela 5: Calendário semanal de estágio ..................................................................... 20 

Tabela 6: Coeficientes de conversão para a estimativa de 1 RM ( Lombardi, 1989) ..... 27 

Tabela 7: Avaliação da aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 1 ....................... 31 

Tabela 8: avaliação da resistência muscular no estudo de caso 1.................................. 32 

Tabela 9: Percentagem de massa gorda do estudo de caso 1 ........................................ 33 

Tabela 10- Resultados da massa muscular em ambos os membros inferiores ............... 33 

Tabela 11: Avaliação da flexibilidade no estudo de caso 1 .......................................... 34 

Tabela 12: Resultados da avaliação cardiorrespiratória no estudo de caso 2 ................. 37 

Tabela 22: Avaliação da resistência muscular no estudo de caso 4............................... 49 

Tabela 23: Avaliação da composição corporal no estudo de caso 4 .............................. 49 

Tabela 24: Avaliação da composição corporal no estudo de caso 4 .............................. 50 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Plano%20individual%20de%20Estágio%20CMP%20final%20pdf2.docx%23_Toc13510655
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Plano%20individual%20de%20Estágio%20CMP%20final%20pdf2.docx%23_Toc13510656
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Plano%20individual%20de%20Estágio%20CMP%20final%20pdf2.docx%23_Toc13510663


 

vi 

 

Agradecimentos  

 

Ao concluir este relatório de estágio devo e quero agradecer a várias pessoas que 

contribuíram para o meu processo de desenvolvimento. 

Em primeiro lugar, quero agradecer à minha família por todo a amizade, apoio e 

confiança que depositaram em mim desde que tomei a decisão de ingressar no curso de 

Desporto.  

À Professora Bernardete Jorge pela coordenação, disponibilidade e atenção no 

decorrer do meu período letivo na instituição.  

Ao Exmo. Senhor Presidente do Município de Pinhel, Rui Ventura e o seu 

executivo, agradeço muito a oportunidade de realizar este estágio que me fez evoluir 

como pessoa e profissional, e sem esquecer de todo o apoio prestado desde o início.  

À Professora Marina Soares, tutora de estágio, agradeço todo o conhecimento 

transmitido, assim como a todos os técnicos de exercício físico do Município de Pinhel, 

pela ajuda e disponibilidade sempre que foi necessário, dando sempre o feedback, apoio 

e estratégias de forma a melhorar.  

Ao Professor Doutor Faber Martins por toda a recetividade e disponibilidade em 

esclarecer eventuais dúvidas.  

A todos os professores da licenciatura em Desporto agradeço pelos conhecimentos 

transmitidos nas diversas unidades curriculares, sem dúvida que foram extremamente 

importantes para a minha evolução enquanto estudante da licenciatura.  

Deixo um agradecimento a todos os meus professores do Agrupamento de Escolas 

de Pinhel e Escola Secundária Alves Martins pelos conhecimentos e valores que me foram 

transmitidos, que foram muitos importantes para o meu crescimento como pessoa e aluno.  

A todos os meus amigos, em particular os de Viseu e Guarda, das diversas partes 

do país, agradeço todo o apoio, momentos vividos, motivação e amizade.  

Aos integrantes da amostra em estudo, muito obrigado pela vossa colaboração.  

Muito obrigado a todos!  

 



 

vii 

 

Resumo 
 

O presente relatório objetivou descrever toda atividade que foi realizada ao longo 

de 431 horas na secção desportiva do Município de Pinhel. Na sala de exercício, foram 

realizadas prescrições, avaliações juntamente com o acompanhamento dos clientes e 

correções posturais técnicas na sala de exercício. Adicionalmente, foram também 

lecionadas aulas a alunos do jardim de infância, escola primária e realizada prescrição de 

atividades diversas para utentes de lares, centros de dia, assim como de natação, 

hidroginástica para diferentes níveis de aprendizagem e aulas de grupo. Foi um estágio 

muito enriquecedor e variado em diversas áreas desportivas e acima de tudo tive 

oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos e competências adquiridas 

nas unidades curriculares. Este estágio permitiu-me o crescimento profissional e pessoal, 

principalmente no que respeita à autonomia das atividades. De destacar a melhoria 

referente à capacidade de socialização, de comunicação e em particular à consolidação da 

linguagem técnica profissional. 

 

Palavras-chave: Estágio, sala de exercício, avaliações e aulas de grupo 
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Introdução 
 

No decorrer do curso tivemos várias unidades curriculares de diversas áreas científicas 

que contribuíram de forma adequada para um técnico profissional de exercício físico. As 

diversas áreas existentes em redor do Desporto e as fusões com outras disciplinas 

científicas são muito importantes, e contribuem muito para o desenvolvimento 

profissional. Considero esta licenciatura em Desporto no IPG tem particularidades 

importantes para a formação de um futuro técnico de exercício físico.  

Escolhi o Município de Pinhel como local de estágio pela proximidade da minha 

residência, mas também pela disponibilidade de recursos muito variada, pela abrangência 

desportiva, empenho, interesse e aposta deste município no desporto, demonstrando ser 

essencial para o bem-estar da população, oferecendo aos cidadãos todas as condições para 

um estilo de vida ativo que contribui para uma maior longevidade e melhor qualidade de 

vida para os pinhelenses.  

Durante o estágio foi a minha intenção pôr em prática os conhecimentos adquiridos no 

decorrer da licenciatura em Desporto, adquirir experiência na área do exercício físico e, 

acima de tudo, contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas, fomentando 

um estilo de vida ativo. Essas mudanças de hábitos resultaram num de um ambiente 

propício para a inatividade física e juntamente com alimentação e um estilo de vida 

incorreto. Esse é um dos principais fatores com gasto em saúde pública e risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cardiorrespiratórias na idade adulta 

(Guarda, 2010). 

Foi também um local de estágio que me ofereceu três áreas de intervenção: atividades de 

sala de exercício, atividades de grupo, populações especiais, lecionar aulas a jardins de 

infância, escolas primárias, aulas de natação, hidroginástica e atividades complementares. 

Podemos entender a atividade física como “a totalidade de movimentos executados no 

contexto do desporto, da aptidão física, da recreação, da brincadeira, do jogo e do 

exercício”. Num sentido mais restrito é todo movimento corporal, produzido por 

músculos esqueléticos que provoca um gasto de energia” (Barbanti,2003). 
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   Nesse caso, à prática de atividade física regular e seus benefícios para a saúde é vista 

como importante aliada contra as consequências que parecem ser bastante claras, e sendo 

um dos fatores para terem maiores probabilidade de desenvolverem doenças crónico-

degenerativas. Sabe-se que a atividade física tem papel preventivo e/ou terapêutico em 

doenças cardiovasculares, metabólicas, determinados tipos de cancro, além de doenças 

relacionadas ao sistema músculo-esquelético, manutenção da capacidade funcional e 

redução do risco de morte (Maneghini et. al, 2016).  

No bem-estar psicológico o exercício físico também é um excelente aliado, tem a 

capacidade de reduzir o stress, aliviar a ansiedade, melhorar a memória, e acima de tudo 

melhorar o funcionamento cerebral e todos são fatores importantes para a qualidade de 

vida, e eu tenho esse papel de incutir estas vantagens entre outras aos meus futuros 

clientes. Portanto, promovendo o exercício físico posso contribuir com os conhecimentos 

transmitidos ao longo da licenciatura, para a melhoria da saúde das pessoas. 

O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos principais:   

• Capítulo I - Caracterização e análise da entidade acolhedora; 

 Capítulo II - Objetivos e planeamento do estágio; 

• Capítulo III - Atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I - Caracterização e análise da entidade acolhedora 
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1. Caraterização da entidade acolhedora 
 

O meu local de estágio situa-se na cidade de Pinhel, pertencente ao distrito da 

Guarda, na província da Beira Alta, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região 

das Beiras e Serra da Estrela, com aproximadamente 3 500 habitantes. O concelho de 

Pinhel é geograficamente delimitado, na sua maior parte, por dois cursos de água: a ribeira 

do Massueime a Oeste e a Leste pelo rio Côa.  Localiza-se na zona central do distrito da 

Guarda e faz fronteira com os concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Vila 

Nova de Foz Côa, Mêda, Trancoso e Guarda. Tem aproximadamente 482Km² de 

superfície, com 9 627 habitantes (2011) em todo o concelho, e com reorganização 

administrativa ficou com 18 freguesias. 

A cidade de Pinhel oferece condições para praticar desporto em diversas 

modalidades. Na área do exercício físico e bem-estar existe um ginásio Health club, 

piscinas municipais, piscinas descobertas, estádio municipal, Parque municipal da 

Trincheira e também vários espaços lúdicos, eventos desportivos de renome como por 

exemplo: 

 Torneio Linda Saraiva (andebol) 

 Inter-freguesias (futsal) 

 Inter-freguesias Sub-14 

 Maratona de BTT- Cidade Falcão (BTT) 

 Férias desportivas de natal, páscoa e verão 

 Pinhelíadas (jogos tradicionais, matraquilhos, pesca, sueca, ténis de mesa 

e malha) 

 Open Cidade de Pinhel (ténis)  

 Escola de Andebol Falcão 

 Pinhel + ativo (entrada livre no ginásio do Pavilhão Multiusos e Piscinas 

Municipais) 

 Freguesias sem fronteiras (inspirado nos Jogos sem fronteiras a nível do 

concelho) 
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Estes eventos mostram o empenho, interesse e a grande aposta deste município no 

desporto, demonstrando ser essencial para o bem-estar da população oferecendo aos 

cidadãos todas as condições para um estilo de vida ativo que contribui para uma maior 

longevidade da população. 

Inaugurado a 25 de agosto de 2007, o Centro de Congressos Desportivos e Exposições é 

um edifício moderno e funcional, capaz de acolher atividades desportivas e culturais, bem 

como encontros temáticos, conferências, colóquios, seminários e congressos. 

O Centro de Congressos Desportivos e Exposições de Pinhel é um equipamento público 

que dispõe de: 

 Recinto de jogos / área polivalente 

 Bancadas com cerca de 500 lugares sentados  

 Sala / área polivalente 

 Ginásio/Health club 

 Balneários 

 O Health Club Falcão (figura 3) é um inovador espaço de Saúde e Bem-Estar no concelho 

de Pinhel. Esta instalação abriu em 2008 com a missão de impulsionar a atividade física, 

para pessoas de todas as idades. Hoje em dia, quem frequenta o espaço tem acesso a 

equipamento para musculação e Cardiofitness, bem como aulas de Indoor Cycling, 

Ginástica Localizada, fitness entre outras. Com uma adesão cada vez maior, o Health 

Club Falcão é um serviço que satisfaz e eleva desportivamente a qualidade de vida dos 

munícipes pinhelenses. 

Desde 25 de Agosto de 2017, dia da cidade e feriado municipal, foram inauguradas as 

Piscinas Municipais cobertas (figura 4). Trata-se de um investimento associado ao 

desporto e ao lazer, que vem melhorar e muito a qualidade de vida e condições desportivas 

a nível do concelho.  
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Figura 1- Câmara Municipal de Pinhel 

Figura 2- Centro de Congressos 

Desportivos e Exposições de Pinhel Figura 4- Piscina Municipal de 
Pinhel coberta 

Figura 3- Receção do Health Club 
Falcão/ Sala de musculação 
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Todos os técnicos de exercício físico da Câmara Municipal de Pinhel deslocam-se aos 

lares, centros de dia, escolas primárias e IPSS do concelho que não têm capacidade para 

se deslocar ou mover-se até à cidade, terem direito e acesso ao desporto com regularidade. 

As aldeias e seus habitantes de Pínzio, Bouça Cova, Atalaia, Manigoto, Pala, Freixedas, 

Souropires, Santa Eufémia, Sorval, Azêvo e Alverca da Beira conseguem hoje praticar 

atividade física regularmente através das deslocações dos técnicos a estas aldeias, 

contribuindo para uma melhoria da saúde física e mental dos habitantes.  
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1.2. Caraterização dos Recursos  

 

Neste ponto pretendo caraterizar os recursos existentes no Health Club Falcão e da 

Câmara Municipal de Pinhel. 

 

1.2.1. Recursos Humanos da parte desportiva da Câmara Municipal 

de Pinhel 

 

Neste organograma, como mostra a figura 5, refere a forma como o Health Club Falcão 

está estruturado a nível de pessoal ao serviço e quais as funções a desempenhar por cada 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Ventura, presidente do Município de Pinhel é representante máximo desta hierarquia. 

O Prof. Mestre Nuno Santos é a diretor técnico e coordenador de Desporto do Município. 

Os técnicos/as de exercício físico são Nuno Saraiva, Célia Monteiro, Marina Soares e 

Elisabete Carvalho, no qual tenho acompanhado todos os técnicos ao longo do ano, no 

Câmara Municipal de Pinhel

Presidente Rui Ventura

Coadjuvante

Elisabete Carvalho

Coadjuvante

Marina Soares

Coadjuvante

Célia Monteiro

Coadjuvante

Nuno Saraiva

Assistente operacional

José Santos

Assistente operacional 

Ana Santos

Assistente operacional 

André Pinheiro

Coordenador de Desporto

Diretor Técnico

Nuno Santos

Cargo de Direção intermédia de 
3º grau 

Francisco Afonso

Figura 5-  Organograma dos recursos humanos 
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horário que lhes foi sorteado. Também há três funcionários que são responsáveis pela 

parte controlo de entradas, manutenções de materiais e limpeza. 
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1.4. Recursos Físicos 

 

Na tabela seguinte estão representados os materiais existentes no Health Club e o seu 

número em termos de quantidade. Podemos encontrar as fotografias dos materiais 

existentes em Anexos.  

Tabela 1 Recursos físicos do Health Club Falcão 

Materiais existentes 

no Health Club 

Número 

Leg Press 1 

Leg Extension 1 

Multipower 1 

Olympic Squat 1 

Bicicletas 14 

Elípticas 2 

Passadeiras 2 

Banco abdominais 1 

Banco lombares 1 

Halteres 19 

Bolas Medicinais 4 

BOSU 2 

Bolas de fitball 4 

Kettelbell 7 

Remo 2 

Bicicletas horizontais 2 

Steps  13 

Colchões 15 

Barras 5 

Remadas 2 

Puxador alto 2 

Elásticos 6 
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Sala de exercício:  

 

A sala de exercício dispõe de diverso material para realizar todo o tipo de treino, desde 

hipertrofia, força de resistência, circuitos, treino funcional, trabalho cardiorrespiratório e 

flexibilidade. O Health club possui 2 passadeiras, 2 elípticas, 4 bicicletas horizontais, 3 

bicicletas estacionárias para um tipo de treino cardiorrespiratório. Possui também 

Máquina de cabos 1 

Espaldarte 1 
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máquina de supino vertical, máquina de cabos, mesa flexora, mesa extensora, prensa de 

pernas, máquina de supino horizontal, máquina de gémeos, Multipower, máquina de 

adução/abdução e puxador alto, como ilustra a figura 7; máquina de abdução/adução, 

entre outras). Este equipamento está num estado bastante bom, adequa-se para trabalhar 

força de resistência, hipertrofia entre outros. Na sala existe um espaço com materiais para 

um tipo de trabalho mais funcional (kettlebell, barras, discos com diferentes pesos, bolas 

medicinais, fitball, colchões, TRX, elásticos, etc. em bom estado como ilustra a figura 6. 

Possui também o banco de supino com suporte para a barra e dispõe de um banco Scott. 

No que respeita a Barras, dispõem de diversas, (barra em z, barra em v, barra romana, 

triângulo de tração) que estão em ótimo estado. Existe ainda um espaço com bicicletas 

estacionárias, algumas delas próprias para a realização de aulas de Indoor cycling, na 

arrecadação junto à sala de atividades de grupo. Também há um sistema de som, neste 

um leitor de CD´s com colunas para colocar músicas motivantes para a prática 

harmoniosa de qualquer das aulas de grupo disponíveis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Atividades de Grupo  

Na sala de atividades de grupo, representada na figura 9, há material disponível para 

diversas aulas de grupo desde step, colchões, barras, discos, bicicletas, bolas de fitball e 

elásticos. O material existente é utlizado em função da aula ou atividade decorrente. 

Existe também um sistema de som para incentivar, dar motivação e para uma prática 

harmoniosa. 

Figura 7: Cadeira adutora/abdutora e 

Puxador alto 
Figura 6: Colchões e TRX 
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Existe ainda uma arrecadação onde estão guardados e organizados todos os materiais que 

o Health club dispõe para as aulas de grupo, como podemos ver na figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 Sala de atividades de grupo Figura 8 Arrecadação e bicicletas de 

Indoor Cycling 
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1.1. Modalidades do Health Club Falcão 

 

Para além do diverso trabalho que se pode realizar na sala de exercício, existem também 

aulas de grupo que proporcionam aos clientes uma maior motivação, autoestima e ainda 

uma maior satisfação pessoal. Permite também interação e socialização maior, que são 

aspetos que muitos clientes procuram nos ginásios. As aulas de grupo proporcionam 

maior capacidade de comunicação, e isso leva ao aumento das amizades, e assim também 

a melhorar a sua saúde física e mental praticando exercício. 

Atividades de Grupo  

 

A tabela seguinte (tabela 2) apresenta a descrição de todas as aulas de grupo existentes 

no Health club Falcão. 

 

Tabela 2: Atividades de grupo existentes do Health Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoor Cycling 
É uma aula realizada em bicicletas estáticas, tem uma duração de 1 hora, e tem como 

característica principal, a simulação de um percurso e é de caracter cardiorrespiratório. 

Fitness 

É uma aula com duração de 1 hora, promove um aumento da capacidade aeróbia e que 

consiste em trabalhar os diversos grupos musculares, normalmente usando os steps como 

material. 

Localizada 

 

São aulas de treino localizado principalmente para grandes grupos musculares, levando 

assim á tonificação dos mesmos e aumentando a resistência muscular, musculares 

utilizando bolas de fitball, halteres, elásticos etc. Tem uma duração de 1 hora. 
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Na tabela seguinte estão representadas as áreas de intervenção/modalidades que foram 

abrangidas neste estágio, assim como o número de sessões de cada uma ao longo do 

período de estágio. 

 

Tabela 3: Resumo das sessões ao longo do estágio 

 

 

Na fase de integração, foram visionadas 21 aulas. Nesta fase, houve a oportunidade de 

acompanhar todos os técnicos, que foi muito importante para entender melhor os 

comportamentos que um profissional tem e para seguir como exemplo. Na fase de 

intervenção, 9 delas foram coorientadas entre mim e os técnicos de exercício físico da 

Câmara Municipal de Pinhel, e de forma individual foram lecionadas 50 aulas. 

 

 

 

 

 

 

  

Modalidades/ 

Áreas 

intervenções 

Hidroginástica Aulas 

de 

grupo 

Jardins 

de 

Infância 

Escola 

Primári

a 

Idosos Natação Tota

l 

Observação 2 6 1 4 5 3 21 

Coorientadas 1 1 2 2 2  1 9 

Orientadas 3 

 

10 8 11 8 10 50 
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AEC´s- Atividade física e desportiva  

 

O Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), tem vindo a ser 

promovido pelo Município de Pinhel em parceria com o Agrupamento de Escolas de 

Pinhel. As escolas englobadas foram os Jardins de infância e Escolas Primárias de Pinhel, 

Pínzio e Freixedas.  

Este projeto pretende inserir-se na prioridade dada pelo Governo à melhoria das 

condições de ensino-aprendizagem no 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância. Ao 

longo deste estágio tive como objetivo ensinar e promover uma alargada área de 

competências, proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento motor e lúdico, 

desde a promoção do desenvolvimento pessoal/social, na educação para a cidadania à 

prática desportiva. 

A programação das aulas tinha como base vários jogos lúdicos e tradicionais, mas sempre 

com uma componente mais técnica (coordenação, lateralidade, equilíbrio, destreza, 

motricidade fina, velocidade, suspensão, contorno de obstáculos, entre outros) e também 

estimular o gosto pelo desporto, no respeito pelas suas características individuais, 

incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas. 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Jardim de infância "Sete anões" Figura 11: Jardim de infância - Santa Casa 
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Natação 

 

A Piscina Municipal de Pinhel coberta é um equipamento moderno, dotado de todos os 

requisitos para a prática de atividades aquáticas. Este é um equipamento constituído por 

uma piscina de 25 metros, com 6 pistas, incluindo uma plataforma destinada para a prática 

de aulas de hidroginástica ginástica aquática, AMA e para os diferentes níveis de 

aprendizagem.  

Ao longo do estágio, foram lecionadas aulas de hidroginástica, ginástica aquática e de 

níveis de aprendizagem I, II e III   

As aulas de hidroginástica e ginástica aquática eram aulas de condicionamento aeróbio, 

que tinha como objetivos: melhorar a sua capacidade aeróbia, a resistência /força 

muscular e a flexibilidade/equilíbrio, com uma intensidade moderada. Estas aulas 

conjugavam de forma harmoniosa o bem-estar que a água proporciona com a música e o 

convívio. A exposição à água promove uma acentuada redução da acção da gravidade 

sobre a coluna e, consequentemente, do impacto sobre as articulações, proporcionando 

maior segurança num quadro de patologias. 

Por outro lado, com a água a uma temperatura adequada, aumenta também as qualidades 

elásticas dos músculos e promove o relaxamento, ajudando a aumentar a amplitude de 

movimento. O resultado final é, também, uma aula divertida e estimulante.  

Na aprendizagem da natação, antecipadamente, era planeado com os professores de 

natação da piscina os objetivos/fases de aprendizagem das aulas seguintes, e consoante 

esses mesmos objetivos, assim eram programadas as aulas. Com este estágio tentei 

melhorar a programação das mesmas, o processo ensino-aprendizagem, com isto ser mais 

eficaz nas intervenções, respeitando sempre as progressões pedagógicas, tendo sempre 

em vista potenciar as capacidades de cada aluno.  
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Figura 12: Aulas de natação 

Figura 13: Aula de natação 
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Atividade física para idosos 

 

Em 2016, um em cada cinco portugueses tinha mais de 65 anos, o que torna Portugal num 

dos países mais envelhecidos da Europa, segundo os dados do Instituto Nacional de 

Estátistica (INE). Junto com esse envelhecimento vem também, o aumento de patologias 

comuns a essa faixa etária como: hipertensão, doenças cardíacas, osteoporose, diabetes, 

problemas ortopédicos, entre outros. A atividade física neste contexto vem auxiliar na 

melhoria da qualidade de vida desta população, na promoção de um estilo de vida ativo, 

e com isto a manutenção da capacidade funcional e da autonomia física durante o 

processo de envelhecimento. Este projeto, desde 2007 promovido pelo Munícipio de 

Pinhel, promove as deslocações a lares de centros de dia do concelho, assim como aulas 

de grupo de “Atividade física + 60” e Universidade Sénior de Pinhel,  

Como balanço da atividade desenvolvida ao longo do estágio, considero ser muito 

positiva, pois os idosos passaram a ter mais uma atividade nos seus convívios, foram 

introduzidos hábitos de práticas desportivas e físicas, foram criados laços sociais e 

afetivos mais fortes entre todos os participantes, entre muitos outros aspetos positivos.  

Esta atividade abrangida por este estágio, a nível pessoal foi muito enriquecedora, no qual 

era sempre recebido com grande entusiasmo e carinho e na hora da despedida, os idosos 

agradecem sempre a atenção e tempo na sua companhia.  

Este projeto assenta a sua génese com os objetivos de promover a prática de atividade 

física, recreativas direcionadas à Terceira Idade, prevenção de lesões, promoção do bem-

estar físico e psicológico, reforço muscular, articular, melhorar a autonomia funcional e 

estimular o relacionamento social. 
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Escola de andebol Falcão 

 

O Município de Pinhel, em parceria com a Federação de Andebol de Portugal e a 

Associação de Andebol da Guarda, têm vindo a promover um vasto conjunto de 

atividades no intuito de oferecer aos mais novos a possibilidade de praticar Andebol. 

A Escola de Andebol foi criada em 2006, onde a prática desportiva para os escalões de 

base é promovida através de ações de sensibilização, divulgação e captação de jovens nas 

escolas. A escola conta hoje com vários escalões, desde Bambis/Minis a Iniciados 

Masculinos e Femininos. Todos os professores de desporto também acompanham os 

treinos e os jogos dos vários escalões. Os jogos oficiais realizaram-se nos fim-de-

semanas, quer no Pavilhão Multiusos de Pinhel, como na deslocação a outras cidades do 

distrito, e a parte do treino desportivo, nomeadamente no andebol foi mais uma das 

atividades complementares a este estágio, desde os treinos durante a semana aos jogos 

oficiais.  

O projeto tem como objetivo fomentar a prática desportiva dos jovens, de uma forma 

organizada e sistemática, para além de proporcionar, ao mais alargado número possível 

de jovens, o acesso à prática desportiva, contribuindo para o desenvolvimento do espírito 

desportivo e do fair-play, de modo a proporcionar condições de desenvolvimento 

desportivo aos jovens que pretendam seguir uma prática desportiva mais intensa e de 

qualidade. 

 

 

 

Figura 14: Numa das deslocações à cidade da Mêda Figura 15: Equipa de bambis/minis 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II - Objetivos e planeamento do estágio 
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2. Planeamento do estágio 

 

Neste ponto apresento quais os meus objetivos gerais e os específicos, definir as 

áreas e fases de intervenção, calendarização anual e semanal juntamente com o 

respetivo horário. 

 

2.1. Definição da área de intervenção 

 

2.1.1 Áreas de intervenção 

 

A minha área de intervenção, em conformidade com o tutor e orientador de estágio, foram 

delineadas em diferentes áreas de intervenção no decorrer do estágio. Destaco a sala de 

exercício de Health club onde fiz o acompanhamento dos clientes, corrigindo eventuais 

erros técnicos na realização de exercícios, bem como a elaboração de planos de treino que 

foram adequados aos objetivos do cliente, realizando a prescrição e planificação do seu 

treino, desta forma garantindo a individualidade de cada um e a sua segurança. 

Outra área que pude experienciar são as aulas de grupo, em que ambicionei melhorar 

desde o planeamento da aula até à interação com a população – alvo. Ministrei aulas de 

hidroginástica, step, localizada, aulas de mobilidade e exercícios funcionais a idosos em 

lares e centros de dia, aulas de educação física nas Escolas Primárias e Jardins de Infância 

de Pinhel, Pínzio, Freixedas. Todas as atividades disponíveis e existentes a nível da 

Câmara Municipal de Pinhel aproveitei-as e dei o meu máximo para experienciar todas 

de atividades possíveis, aumentando os conhecimentos em toda a parte desportiva e ser 

cada vez mais experiente em diversas vertentes. 
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2.2. Objetivos 

 

No início do estágio, em conjunto com a minha tutora de estágio, foram delineados vários 

objetivos que passo apresentar 

 

2.2.1. Objetivos Gerais 

 

a) aperfeiçoar as competências exigidas pela realidade de intervenção na dimensão moral, 

ética, legal e deontológica;   

b) melhorar as competências que habilitem para uma intervenção profissional qualificada;  

 c) atualizar o nível de conhecimento nos domínios do conhecimento científico, técnico, 

pedagógico e no domínio da utilização das novas tecnologias, enquanto suporte para uma 

intervenção mais qualificada;  

 d) refletir sobre a intervenção profissional corrigir e reajustar comportamentos caso 

necessário.  

e) diagnosticar e caracterizar a organização em termos da sua cultura, estrutura, recursos, 

tecnologias, funcionamento e canais de comunicação internos/externos;   

f) avaliar espaços e domínios potenciais de intervenção no âmbito do exercício físico;  

g) aplicar os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares do menor de Exercício 

Físico e Bem-estar, bem como em outras unidades curriculares relacionadas com a área 

do fitness;  

 h) observar e analisar as metodologias utilizadas nas sessões treino/aulas de grupo 

desenvolvidas por profissionais da entidade acolhedora, promovendo a aquisição de 

competências práticas; 

 i) fomentar a prática de exercício físico, para que as pessoas possam ter um estilo de vida 

mais ativo e uma melhor qualidade de vida;  
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2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

Atividades de sala de exercício  

a) estruturar um plano de intervenção considerando objetivos comportamentais, bem 

como conteúdos, meios e métodos de treino em diferentes escalas temporais;   

b) acompanhar o máximo de clientes possível;   

c) adotar uma boa postura dentro da sala de exercício;  

d) auxiliar os clientes sempre que necessário. 

Atividades de grupo  

e) lecionar em autonomia o maior número de atividades de grupo possível;  

f) planear o máximo de aulas que conseguisse;  

g) estar atento aos clientes que executam inadequadamente os exercícios e corrigi-los sem 

perder o controlo da aula.   

Atividades de grupo com idosos 

h)   e melhorar as suas capacidades físicas e mentais; 

i) colaborar no planeamento das sessões de treino e adequar consoante as capacidades de 

cada um; 

j) transmitir motivação na realização das sessões de treino 
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2.3. Fases de intervenção 

 

 

Fase de integração e planeamento  

 

A primeira fase decorreu de outubro a novembro de 2018 e teve como objetivo 

principal de realizar observações, tanto em aulas de grupo como no ginásio de 

musculação, conseguindo assimilar certos conceitos gerais e específicos. Saber intervir, 

dialogar com os clientes, corrigir posturas, daí a importância de possuirmos um período 

de observação, e tive a oportunidade de ser acompanhado por todos os técnicos nesta fase, 

que foi muito importante para percebermos os comportamentos que um profissional tem 

e para seguirmos como exemplo. Nesta fase identifiquei todos os domínios de 

intervenção, a avaliação/diagnóstico da Câmara Municipal de Pinhel, em termos de 

estrutura organizacional, recursos humanos, materiais, o calendário anual e semanal do 

estágio, e o plano individual de estágio fez parte deste período. 

 

Fase de intervenção 

 

A segunda fase decorreu de novembro de 2018 a abril de 2019, foi a fase onde se 

aplicaram os conhecimentos obtidos na fase anterior (fase de observação) um dos 

principais objetivos foi o acompanhar de quatro pessoas, prescrevendo um plano de treino 

em função dos objetivos do cliente, bem como a respetiva periodização do treino e análise 

as evoluções de cada uma dessas quatro pessoas. Nas aulas de grupo, o objetivo 

fundamental foi o planear das aulas e instruí-las aos clientes. Durante este período foram 

lecionadas aulas de natação, hidroginástica, AEC´s e jardins de infância. De destacar 

também a intervenção em aulas de atividade física para idosos.  

Durante este estágio realizei um evento de promoção do exercício físico, em 

conjunto com a entidade acolhedora, e durante o ano letivo também participei em ações 

de formação, congressos, seminários, jornadas etc., produzindo relatórios dos mesmos. 
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Fase de conclusão e avaliação  

 

A última fase ocorreu de maio a julho de 2019, fazendo-se um balanço dos meses 

anteriores de estágio, com uma reflexão de aspetos positivos e aspetos a melhorar, 

corrigindo esses últimos aspetos para serem refletidos e melhorados para poder ser um 

melhor profissional no futuro. 

Foi nesta fase a avaliação e reflexão sobre as metodologias e recursos utilizados, 

e a apresentação também dos estudos de caso, cujo o acompanhamento foi efetuado na 

segunda fase (fase de intervenção), para além da entrega e finalização do dossier de 

estágio, a apresentação e defesa do mesmo. 
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2.4. Planeamento e calendarização  

 

As seguintes imagens descrevem o calendário anual e semanal com todos os detalhes 

desde o começo do estágio até ao final 

 

2.4.1. Calendarização anual 

 

Na tabela seguinte está representado o calendário anual de estágio, em que a verde estão 

representados os dias e horas que estive em estágio. Realizei 431 horas, sendo 420 

obrigatórias e as respetivas 11h semanais. Ao longo dos meses do estágio participei em 

vários seminários, workshops, colóquios, jornadas e ações de formação que são sempre 

importantes na minha formação enquanto futuro técnico de exercício físico. 

 

 Tabela 4: Calendário anual de estágio 
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2.4.2. Calendarização semanal 

 

Na seguinte tabela encontra-se a calendarização semanal, as respetivas aulas/ horas em 

que estive presente no estágio.  

 

Na convenção de estágio ficou acordado que cada estagiário realizava uma média de 11 

horas semanais, sendo que 2 horas corresponderiam a sessões de grupo, aulas de grupo a 

idosos em centros de dia e lares como em Pínzio, Pinhel, Malta, Souropires, Bouça Cova, 

Sorval, Atalaia e Freixedas (aulas de mobilidade e atividade física), já nas aulas de grupo 

ministrei aulas de ginástica Localizada e fitness. Na sala de exercício fiz o 

acompanhamento dos clientes, planeando treinos em função dos objetivos pessoais de 

cada um, realizando as respetivas avaliações. Na Piscina Municipal de Pinhel foram 

lecionadas aulas de natação em todos os níveis e aulas de hidroginástica. As aulas de 

atividade lúdica e desportiva foram lecionadas nas escolas primárias e jardins de infância 

de Pinhel, Freixedas e Pínzio. Ao longo do estágio, fui aprendendo e acompanhando todos 

os técnicos do Município de Pinhel, alternando semanas ou dias com os mesmos.  

Decidi juntamente com a minha tutora de estágio que seria a melhor decisão para a minha 

aprendizagem, conhecendo os diferentes métodos de ensino, evoluindo com a experiência 

e conhecimento de cada um.  

Toda a quinta feira era programada uma reunião entre todos os técnicos, fazendo um 

balanço semanal, planeamento das semanas seguintes e organização de futuros eventos. 

Aos fins de semana, a Escola de Andebol Falcão treinava e jogou no Pavilhão do Centro 

de Exposições e Congressos Desportivos de Pinhel. Foi mais uma experiência no treino 

desportivo que complementou o meu estágio

Tabela 5: Calendário semanal de estágio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Atividades desenvolvidas 
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3. Atividades de Estágio  

 

Neste ponto do relatório de estágio inserem-se atividades desenvolvidas no decorrer do 

estágio. O estágio complementou na prática a aprendizagem dos conteúdos teóricos 

adquiridos em algumas das unidades curriculares.  

  

3.1. Sala de exercício  

 

Dentro da sala de exercício sempre se ambicionou retirar e absorver o máximo de 

conhecimentos possíveis, seguindo os princípios do treino, utilizando diferentes 

metodologias de treino na prescrição de exercício físico.  

Na sala de exercício tive a oportunidade de acompanhar diversos clientes, com diferentes 

características e objetivos. Promoveram-se correções posturais, demonstrações de 

exercícios e transmissão de feedbacks corretivos caso fossem necessários. Durante o 

estágio fui acompanhando o máximo de pessoas que frequentavam a sala de exercício, 

tendo como objetivos presentes a melhoria do estado anatómico, fisiológico e 

psicológico.  

Na sala de exercício é muito importante manter a postura confiante, trabalhando sempre 

com o máximo de competência, profissionalismo e rigor. O técnico de exercício físico 

deve focar-se em ajudar os clientes que treinam, principalmente dar mais atenção a 

pessoas sem acompanhamento, de forma a tirar bom proveito do seu treino e assegurar 

que estes treinam de forma segura e correta. 
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3.1.2. Organização do treino  

Inicialmente foi feito um levantamento do material, bem como as condições do ginásio 

para mãos tarde ser possível o planeamento do treino com os exercícios que mais se 

adequavam aos objetivos, nível de experiência e disponibilidade semanal. E esta análise 

prévia é importante para nos adaptarmos à individualidade de cada cliente perante a 

individualidade de cada um. Antes de iniciar um programa de treino individualizado 

reuniram-se as considerações relativamente ao cliente:   

• Passado desportivo; 

 • Objetivos; 

 • Condição física atual; 

 • Preferências; 

• Motivação; 

• Tempo disponível.  
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Avaliações físicas 

 

Antes de avaliar o perfil de aptidão física para a prática de um cliente, é muito importante 

classificar o seu estado de saúde e ter em conta os seus estilos de vida. As avaliações 

iniciais têm como importância detetar logo à partida a presença de doenças, fatores de 

risco, contraindicações médicas, limitações e necessidades especiais, e com isto adaptar 

o programa de treino. 

No Health Club Falcão, as avaliações eram constituídas pela seguinte sequência: 

 Questionário de Prontidão para a Atividade física (PAR-Q); 

 Definição dos objetivos de cada cliente; 

 Anamnese e estratificação de riscos; 

 Avaliação da composição corporal (perímetros e bioimpedância); 

 Avaliação de resistência muscular, através dos testes de resistência localizada 

abdominal e flexões de braços, com base nos dados de referência de Pollock & 

Wilmore (1993); 

 Avaliação de flexibilidade, com o teste “senta e alcança”, proposto por Wells e 

Dillon (1952); 

 Avaliação de aptidão cardiorrespiratória (capacidade aeróbia), com o teste de 

Cooper (1968).  

 Avaliação da força muscular (1 RM). 
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Questionário Anamnese 

 

Para cada um dos clientes do ginásio, é aplicado este questionário. A aplicação tem como 

objetivo determinar o historial médico, familiar, doenças, prática de exercício físico, 

limitações, sintomas entre outros. Em anexo está presente um exemplo do questionário 

utilizado.  

 

Resistência muscular 

 

Para avaliar a resistência muscular localizada abdominal, foi realizado o teste de 

abdominais de Pollock e Willmore (1993), em que o cliente teria que estar deitado num 

colchão em decúbito dorsal, com os joelhos fletidos a 90º, com os dedos das mãos 

entrelaçados na nuca, joelhos flexionados, pés em contato com o solo. Como avaliador 

mantive os pés do avaliado em contato com o solo e presos para não escorregarem. Foi 

pedido ao cliente para realizasse o maior número possível de abdominais num minuto, 

repetindo o movimento tantas vezes quantas forem possíveis tendo em conta a correta 

execução da extensão/ flexão do tronco. De seguida foram registados o número de 

abdominais realizados, e com os dados de referência de Pollock e Willmore (1993), saber 

em que nível o cliente se encontrava. 

Com este teste permite-nos saber a força do aparelho abdominal e também saber mais 

sobre possíveis riscos lesões e dores abdominais ou lombares. 

Em relação ao teste de flexões de braços de Pollock e Willmore (1993), para os homens, 

os movimentos foram executados com o cliente no chão, deitado de decúbito ventral, as 

mãos colocadas sobre o chão, braços estendidos na linha e largura dos ombros. O peito 

deve tocar o solo a cada movimento e os braços devem estar em extensão na fase de 

subida. As costas devem estar alinhadas e o exercício ser feito até a exaustão (contar o 

número de repetições). 

No caso das mulheres, deitar de decúbito ventral no chão, com o corpo reto e as pernas 

unidas. Fletir os joelhos em ângulo reto e colocar as mãos no chão, ao nível dos ombros.   

A seguir, erguer o corpo até os braços ficarem estendidos e o peso suportado 
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completamente pelas mãos e pelos joelhos. O corpo deve formar uma linha reta da cabeça 

aos joelhos, não curvando a anca ou a cintura. Posteriormente, dobrar os braços até que o 

peito toque num objeto no chão, e as pernas ou a cintura não devem tocar o solo.  Durante 

o teste devemos garantir que o peso está suportado pelos membros superiores e joelhos. 

O exercício completo deve ser feito até à exaustão. Ao longo do teste, foi realizada a 

contagem e tendo como base os dados de referência, saber em que nível o cliente se 

apresentava. 

 

Avaliação força muscular 

O Colégio Americano de Medicina Desportiva (2010) recomenda o supino plano e a 

prensa de perna para avaliar a força nos membros superiores e inferiores, respetivamente. 

Adotei este método como avaliação da força muscular para os estudos-caso. 

O objetivo deste teste era avaliar a capacidade que um grupo muscular tem em 

desenvolver a capacidade contrátil máxima contra uma resistência numa única contração. 

Antes de realizar o teste, o cliente realizou um aquecimento global de 5 min para cada um 

dos músculos envolvidos no teste. Antes de realizar o teste propriamente dito, realizou-

se um aquecimento ligeiro com 5 a 10 repetições, com uma carga ajustada. 

Posteriormente à sua execução e devida recuperação de 1-2 minutos, aumentou-se a carga 

para 10% e a realização de 3 a 4 repetições. Voltou a recuperar durante 2 a 3 minutos, e 

aumentou-se a carga para mais 5 a 10% e realizar o número máximo de repetições 

possíveis. Se ultrapassasse as 10 repetições, devia parar o teste e dar mais um intervalo 

de repouso de 2 a 3 minutos e voltar a aumentar a carga de 5 a 10%, voltando a realizar o 

número máximo de repetições.  

Este é um teste indireto, pois foram utilizados os coeficientes de conversão de Lombardi 

(1989). Neste teste, multiplica-se a carga que o cliente venceu (em Kg) e pelo coeficiente 

correspondente ao número de repetições que o cliente efetuou. 
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Tabela 6: Coeficientes de conversão para a estimativa de 1 RM ( Lombardi, 1989) 

 

 

 

Com base nos dados da tabela 6, podemos verificar quantas repetições foram efetuadas 

pelo cliente com uma determinada carga. Tendo em conta do coeficiente relativo de 

conversão das repetições, realiza-se a multiplicação pela carga, e assim chegamos à 

estimativa de 1 RM. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Repetições completas Coeficiente de conversão 

1 1,00 

2 1,07 

3 1,10 

4 1,13 

5 1,16 

6 1,20 

7 1,23 

8 1,27 

9 1,32 

10 1,36 
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Avaliação da flexibilidade 

O Teste do “Senta e alcança”, proposto por Wells e Dillon (1952), é um dos mais 

conhecidos métodos para avaliar a flexibilidade, principalmente pela particularidade de 

ser um teste de fácil aplicação, baixo custo e curta duração. O teste foi realizado num 

banco sueco, com uma fita métrica colada no assento. O cliente deve sentar-se descalço 

com os pés na caixa. Com os membros superiores em extensão, pede-se para avançar ao 

longo do banco, duas a três a vezes. De seguida, o cliente deve inclinar-se para a frente, 

de forma lenta e progressiva o máximo que conseguir alcançar, e mantém-se nessa 

posição durante dois segundos até criar um certo desconforto. O ponto mais distante que 

conseguiu alcançar com as pontas dos dedos é a medida em cms da sua flexibilidade.  

Para a avaliação da flexibilidade teve-se como dados de referência os resultados da tabela 

do Canadian Standardized Test of Fitness (1986). 

 

Aptidão cardiorrespiratória 

    

Para avaliar a aptidão cardiorrespiratória dos estudos-caso foi utilizado o Teste de 

Cooper. Usou-se como método de avaliação o estudo científico realizado por Kennedy 

Cooper, em 1968. O avaliado deverá correr ou andar sem interrupções durante 12 

minutos, sendo registada a distância total percorrida durante esse tempo. Com base na 

distância percorrida em Km, estima-se o VO²máx por uma equação matemática presente 

em anexos. Este teste tem como objetivo constatar o consumo máximo de oxigénio, e 

com isto sabemos a capacidade cardiorrespiratória de cada estudo- caso.  
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3.3 Treino Personalizado 

 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de selecionar quatro clientes para serem os 

estudos de caso; todos eles tinham objetivos e caraterísticas diferenciados. Em primeiro 

foram realizadas as avaliações para antecipadamente conhecer mais sobre a sua aptidão 

física e os determinados objetivos pessoais. Posteriormente realizou-se a periodização e 

planeamento do treino. Enquanto estagiário tentei estar presente nas sessões de treino de 

modo a acompanhar todo o processo. A supervisão é muito importante nos resultados 

finais, não só por evitar erros posturais e dúvidas que possam surgir perante o treino, mas 

também pela parte motivacional, dando incentivo ao cliente. 

As referências bibliográficas representam um conjunto de princípios que procurei 

obedecer na prescrição dos treinos a cada estudo-caso. É muito importante basearmo-nos 

em factos científicos testados e comprovados para uma boa prescrição, e com isto 

melhorar os resultados.   

Foi utilizada a base de dados Exel para o processamento dos dados. 
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3.2.1. Estudo de Caso 1 

 

Género masculino, 30 anos, objetivos principais: ganho de força muscular, hipertrofia e 

redução da massa adiposa. Apresentava uma frequência semanal de 4 a 5 dias por semana. 

Revelou, desde cedo, características como assiduidade e pontualidade, factos que 

permitiram uma correta aplicação das sessões previstas no microciclo. O cliente não tem 

fatores de risco cardiovasculares, mas possuía uma massa muscular maior no membro 

inferior direito em relação ao esquerdo, então tentou-se trabalhar de modo a compensar 

essa atrofia. Para membros inferiores dei prioridade a um volume de treino maior, 

executando determinados exercícios com mais repetições para o membro inferior com 

menor massa muscular. 

Tendo em conta do Princípio da Especificidade, as respostas fisiológicas e as suas 

adaptações metabólicas do corpo ao treino físico são especificas para o tipo de exercício 

e para os grupos musculares envolvidos. Exercícios de força são eficazes para melhorar 

a força e a resistência muscular. Todo o planeamento deve ser específico considerando a 

aptidão física do cliente e os seus objetivos (Heyward, 2013). 

Realizou-se uma análise qualitativa do movimento na execução de alguns exercícios 

agachamentos, flexões e abdominais para testar a força máxima no tronco e membros 

superiores. Verificou-se que o cliente executava os exercícios com uma boa técnica de 

movimento. Considerei apto para a prática e para um programa de hipertrofia. 

Realizaram-se também testes submáximo de 1RM de forma a facilitar na prescrição da 

intensidade do treino e analisar a evolução do cliente ao nível da força.  

Numa primeira fase, no planeamento do treino decidiu-se realizar rotinas de treino em 

circuito metabólico rotinas de corpo inteiro e trabalho de hipertrofia, trabalhando os 

maiores grupos musculares. Dado que ia 4 a 5 dias por semana, programei 3 dias de 

hipertrofia e 2 dias de treino em circuito, com exercícios mais multiarticulares, com mais 

intensidade e menos tempo de descanso. Quanto maior é a intensidade de um exercício, 

maior é o gasto de energia obtido da oxidação de nutrientes e, consequentemente, maior 

é o consumo de oxigénio (Carter et. al., 2002; Ducan et al., 2003). 

Fomos ao longo de cada microciclo modificando exercícios e alterando as metodologias 

de treino. O primeiro mesociclo pode ser consultado em Anexo em “Estudo de caso 1 
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Os restantes planos de treino podem ser consultados na pasta “Estudo de Caso 1” do 

dossiê. 

 

 3.2.1.1 Avaliações realizadas 

Neste ponto pretendo apresentar as avaliações realizadas com o estudo de caso 1. As 

avaliações decorreram em três fases, sendo que a primeira foi no início do programa de 

treino, a segunda avaliação foi cerca de três meses depois, e a terceira avaliação ocorreu 

no final do programa de treino. 

 

Aptidão Cardiorrespiratória 

No teste de Cooper, 12 minutos a correr, o cliente no início do programa de treino 

conseguiu percorrer 2340 metros. Na sequência das avaliações, o cliente melhorou 

ligeiramente na segunda avaliação, conseguiu realizar 2460 metros no teste, mais 120 

metros que a ultima avaliação e na terceira conseguiu percorrer 2620 metros, mais 160 

metros que a avaliação anterior.  A tabela 7 apresenta o Vo2máx. 

Tabela 7: Avaliação da aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 1 

 

Abaixo está representado o gráfico 1 da aptidão cardiorrespiratória do estudo de caso 1 

 

 

 

 

 

 

Aptidão  Cardiorrespiratória- VO2 máx ( Teste de Cooper) 

Avaliações Distância ( metros) VO2 máx ( 

ml.kg.min)  

Dia da avaliação 

1ª avaliação 2340 40,8 13 de dezembro 

2ª avaliação 2460 43,5 21 de fevereiro 

3ª avaliação 2620 47 2 de maio 
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Resistência muscular 

Com base na prescrição do treino proposto, o cliente melhorou a sua resistência muscular. 

Na primeira avaliação realizou 22 flexões até à exaustão, na avaliação seguinte aguentou 

25 flexões, e na última 29. Com base na tabela de flexões de braços (Pollock e Wilmore, 

1993), o cliente iniciou e acabou o programa de treino no nível “bom”, porém aumentou 

o número de repetições de forma progressiva. Tendo como base o teste de resistência 

muscular localizada de Pollock e Wilmore (1993), também se verifica uma grande 

melhoria, o cliente na primeira avaliação encontrava-se em nível “regular” e conseguiu 

atingir na terceira avaliação o nível “bom”. Na tabela 8, podemos observar o número de 

repetições realizadas nos respetivos testes. 

Tabela 8: avaliação da resistência muscular no estudo de caso 1 

 

 

 

Resistência muscular 

Exercícios 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação  

Flexões 22 25 29 

Abdominais  23 27 31 

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação

40,8

43,5

47

Aptidão Cardiorrespiratória

Distância (metros) VO2 max (ml.kg.min-1)

Figura 16: Aptidão Cardiorrespiratória no estudo de caso 1 
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Percentagem de massa gorda 

 

Observa-se na tabela 9 uma diminuição da percentagem de gordura corporal ao longo do 

programa de treino, considerando a tabela de referência do ACSM (2008) o cliente 

melhorou e passou do patamar “pobre para “bom”. 

Tabela 9: Percentagem de massa gorda do estudo de caso 1 

                        Percentagem de massa gorda                     Data avaliação 

1ª avaliação 21,8% 13 de dezembro 

2ª avaliação 18,9% 15 de março 

3ª avaliação 17,1% 2 de maio 

 

Aptidão muscular 

Dado que o cliente pretendia aumentar a massa muscular no membro inferior esquerdo, 

em resposta a uma atrofia em relação ao membro inferior direito, prescreveu-se um maior 

volume de treino (1 série a mais), de modo a estimular o aumento da secção transversal 

do respetivo grupo muscular. A tabela 10 ilustra a diferença das respetivas mensurações 

ao longo dos mesociclos, e a sua evolução ao longo das sessões de treino. 

Tabela 10- Resultados da massa muscular em ambos os membros inferiores 

 

 

 

 

 

Abaixo está representado o gráfico 2, que mostra a evolução da massa muscular dos 

membros inferiores ao longo dos mesociclos. 

Massa muscular Membro inferior 

direito 

Membro inferior 

esquerdo 

1ª avaliação 15,5 15,2 

2ª avaliação 15,8 15,4 

3ª avaliação 15,9 15,6 
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Figura 17: Variação da massa muscular dos membros inferiores ao longo dos mesociclos 

 

 

Tendo em conta o objetivo do cliente, podemos verificar que ao longo do processo de 

treino aumentou a massa muscular, em percentagem, no membro inferior esquerdo (com 

menor massa muscular) e, em todas as avaliações, aumentou de forma progressiva. De 

destacar também o aumento da massa muscular no membro inferior direito. 

 

 

Flexibilidade 

Os valores da flexibilidade estão apresentados na tabela 11. Foi usado como avaliação o 

teste “senta e alcança”. No caso de estudo 1, da primeira avaliação para as restantes 

verifica-se que a flexibilidade se manteve estável ao longo das três avaliações. 

Tabela 11: Avaliação da flexibilidade no estudo de caso 1 

 

 

 

 

 

 

                                         Flexibilidade 

1ª avaliação 28 cm 

2ª avaliação 28 cm 

3ª avaliação 28 cm 

15,5
15,8 15,9

15,2
15,4

15,6

13,5

15

16,5

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação

Massa muscular- MI direito e MI 
esquerdo

Membro inferior direito Membro inferior esquerdo
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Sumário do programa de treino 

O estudo de caso 1 foi um cliente dedicado e determinado ao longo de todo o processo, e 

houve melhorias em alguns dos parâmetros. Houveram aspetos muitos positivos da 

primeira para a última avaliação. Foi um cliente regular, que comparecia em pelo menos 

3 a 4 sessões de treino. A nível da aptidão física, houveram aumentos da força muscular, 

tanto em força máxima como em força resistente. A capacidade aeróbia aumentou e na 

composição corporal mostrou resultados positivos na redução da massa adiposa. Em 

relação à sua flexibilidade não houve alterações.  
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3.2.2. Estudo de caso 2 

Género feminino; 26 anos, tinha como principal objetivo hipertrofia, aumento da secção 

transversal do músculo e redução da massa adiposa. Apresentava uma frequência semanal 

de 4 dias por semana. Revelou, desde cedo, uma correta aplicação das sessões previstas 

no microciclo. Segundo a anamnese, a cliente não tinha fatores de risco associados. Tinha 

experiência na sala de exercício, cliente do ginásio há 5 anos e tinha facilidade na 

execução de exercícios. Foram realizadas as avaliações do Vo2máx, flexibilidade, 

resistência muscular, repetição máxima e composição corporal.  

No planeamento do treino, em função dos objetivos e aptidão física do cliente, optou-se 

por um tipo de trabalho de hipertrofia, treino aeróbio e circuitos metabólicos. O treino em 

circuito consiste numa combinação de exercícios dinâmicos de alta intensidade, 

multiarticulares, com transições rápidas e com períodos de repouso reduzidos, o que 

permite manter uma elevada exigência sobre os sistemas fisiológicos (Klika & Jordan, 

2013). 

 Esta forma de organizar os exercícios é concebida para promover simultaneamente 

benefícios cardiovasculares, aumento da força muscular e melhorias da composição 

corporal (Salvador, Martínez-Pascual, & E.Alcaraz, 2013). 

Foram logo destacados os dias de treino semanais. Em conformidade com a cliente 

decidiu-se que segunda, terça e quinta realizava treino de força, na quarta treino aeróbio 

e na sexta descansava. O cliente iniciou com uma adaptação anatómica de 3 a 6 semanas, 

e seguiram-se 3 mesociclos de hipertrofia concorrendo com o treino aeróbio.  

 

3.2.2.2 Avaliações realizadas 

 

Capacidade Cardiorrespiratória 

No teste de Cooper, 12 minutos a correr, a cliente no início do programa de treino apenas 

conseguiu correr 1720 metros. Na sequência das avaliações, a cliente melhorou 

ligeiramente na segunda avaliação e conseguiu realizar 1830 metros no teste e na terceira 

conseguiu percorrer 2100 metros. A tabela 12 apresenta o Vo2máx. 
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Abaixo está representado o gráfico 3 da aptidão cardiorrespiratória do estudo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistência muscular 

Com a prescrição de treino que foi proposta e aplicada, a cliente melhorou a sua 

resistência muscular, analisando a tabela de flexões de braços (Pollock e Wilmore, 1993). 

Quando a cliente iniciou o programa de treino encontrava-se em nível regular e na última 

avaliação atingiu o nível médio. Tendo como base o teste de resistência muscular 

localizada de Pollock e Wilmore, (1993), também se verifica uma grande melhoria, a 

cliente na primeira avaliação encontrava-se em nível “média” e conseguiu atingir na 

terceira avaliação o nível “acima da média”. Na tabela 13, está representado o número de 

repetições realizadas nos respetivos testes. 

Aptidão  cardiorrespiratória- VO2 máx ( Teste de Cooper) 

Avaliações Distância ( metros) VO2 máx ( 

ml.kg.min) 

Dia da avaliação 

1ª avaliação 1720 27 12 de dezembro 

2ª avaliação 1830 29,4 6 de março 

3ª avaliação 2100 35,4 2  de maio 

0
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1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação

27
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35,4

Aptidão Cardiorespiratória

Distância (metros) VO2 max (ml.kg.min-1)

Tabela 12: Resultados da avaliação cardiorrespiratória no estudo de caso 2 

Figura 18: Aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 2 
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Tabela 13: Resultados da avaliação da resistência muscular no estudo de caso 2 

 

 

 

 

 

Percentagem de massa gorda 

Observa-se na tabela 14 uma diminuição da percentagem de gordura corporal ao longo 

do programa de treino, considerando a tabela de referência do ACSM (2008) a cliente 

continuou no patamar de “pobre” 

Tabela 14: Percentagem de massa gorda no estudo de caso 2 

                        Percentagem de massa gorda                     Data avaliação 

1ª avaliação 26,9% 12 de dezembro 

2ª avaliação 25,8% 20 de março 

3ª avaliação 24,4% 2 de maio 

 

 

Aptidão Muscular 

 

Na primeira avaliação realizada, o estudo- caso 2 apresentava 40,9% de massa magra, e 

ao longo dos mesociclos aumentou de forma progressiva, tendo na última avaliação 

realizada registado 43%, um ganho de 2,1% comparativamente à primeira avaliação. 

Resistência muscular 

Exercícios 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação  

Flexões 13 16 18 

Abdominais  20 24 26 
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Tabela 15: Percentagem de massa magra 

 

 

 

 

 

A figura 20, gráfico 4, mostra essa mesma evolução no aumento da massa magra, em 

percentagem, ao longo do processo de treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidade  

 

Os valores da flexibilidade estão apresentados na tabela 16. Foi usado como avaliação o 

teste “senta e alcança”. No caso de estudo 2, da primeira avaliação para as restantes 

verifica-se uma melhoria pouco significativa na última avaliação realizada. 

  

Massa magra % 

1ª avaliação 40,9% 

2ª avaliação 41,6% 

3ª avaliação 43% 

Figura 19: Percentagem de massa magra no estudo de caso 2 
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Tabela 16: Avaliação da flexibilidade no estudo de caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário do programa de treino  

Em função da presença, pela dedicação ao treino da cliente esperavam-se resultados 

animadores no final do programa de treino. Foi uma cliente regular, que comparecia em 

pelo menos 3 treinos por semana e foram suficientes para apresentar resultados positivos. 

A nível da aptidão física, houveram aumentos da força muscular, tanto em força máxima 

como em força resistente. A capacidade aeróbia aumentou e na composição corporal 

mostrou resultados positivos na redução da massa adiposa. Em relação à sua flexibilidade 

melhorou, mas de forma pouco significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         Flexibilidade 

1ª avaliação 32 cm 

2ª avaliação 32 cm 

3ª avaliação 33 cm 
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Estudo de caso 3 

 

Género feminino, 31 anos, objetivos principais: ganho de força muscular e hipertrofia. 

Apresentava uma frequência semanal de 3 dias por semana. Revelou, desde cedo, 

características como assiduidade e pontualidade, e isto permitiu uma correta aplicação 

das sessões previstas no microciclo. A cliente não tem fatores de risco cardiovasculares e 

tendo como base a sua anamnese não tinha limitações que tivesse que ter em 

consideração, logo considerei baixo fator de risco. Realizou-se uma análise qualitativa do 

movimento na execução de alguns exercícios como por exemplo agachamentos, flexões 

e abdominais para testar a força máxima no tronco e membros superiores. Verificou-se 

que a cliente já é praticante regular do ginásio há 8 anos, e executava os exercícios mais 

complexos com uma boa técnica de movimento. Considerei apta para a prática e para um 

programa de hipertrofia. Realizaram-se também testes submáximo de 1RM de forma a 

facilitar na prescrição da intensidade do treino e analisar a evolução do cliente ao nível 

da força.  

Numa primeira fase, no planeamento do treino decidiu-se realizar rotinas de treino de 

hipertrofia, programaram-se 3 dias, trabalhando todos os grupos musculares. Fomos ao 

longo de cada microciclo modificando exercícios e alterando as metodologias de treino, 

promovendo também estímulos diferentes, modo a ir em a ir em conta ao objetivo da 

cliente.  

Segundo Bompa (2000), a melhor maneira para evitar a monotonia do treino é a 

variabilidade. A variabilidade aumenta o bem-estar psicológico e a resposta ao treino. Do 

que pude experienciar ao longo do estágio, a variabilidade é um princípio fundamental 

para promovermos estímulos diferentes e prolongados aos clientes, porque ao variar o 

treino, motivamos ainda mais o cliente, vendo com um novo desafio e com isto melhorar 

os resultados consoante os objetivos.  

 Em Anexos apresenta-se um plano de treino elaborado para o primeiro mesociclo. Os 

restantes planos de treino podem ser consultados na pasta “Estudo de Caso 3” do dossiê.   
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3.2.2.3 Avaliações realizadas 

 

Neste ponto pretendo apresentar as avaliações realizadas com o estudo de caso 3. As 

avaliações decorreram em três fases, sendo que a primeira foi no início do programa de 

treino, a segunda avaliação foi cerca de três meses depois, e a terceira avaliação ocorreu 

no final do programa de treino. 

 

Aptidão Cardiorrespiratória (Avaliação do Consumo Máximo de Oxigénio) 

Com base no teste de Cooper, 12 minutos a correr, a cliente registou, inicialmente, 2220 

metros, classificação esta que qualifica o resultado como “Bom”. Na sequência do 

programa de treino, um novo registo foi obtido, 2533 metros, sendo este superior a 

avaliação inicial em 313 metros, passando a classificação de “Muito Bom”. A progressão 

manteve-se na terceira e última avaliação, sendo a distância registada de 2656 metros, 

permanecendo na classificação anterior, embora, acrescida de 123 metros, conforme 

ilustrado na Tabela 17.  

Tabela 17: Resultados da aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 3 

 

 

O gráfico 5 mostra a variação do VO2 máx, assim como o aumento da distância percorrida 

ao longo de 12 minutos, na primeira avaliação, comparativamente à ultima avaliação 

realizada. 

 

 

Aptidão  cardiorrespiratória- VO2 máx ( Teste de Cooper) 

Avaliações Distância ( metros) VO2 máx ( 

ml.kg.min) 

Dia da avaliação 

1ª avaliação 2220 37,6 12 de dezembro 

2ª avaliação 2253 39,8 6 de março 

3ª avaliação 2656 47,8 2  de maio 
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Resistência muscular 

 

Com a prescrição de treino que foi proposta, a cliente melhorou a sua resistência 

muscular, tendo como referência a tabela de flexões de braços (Pollock e Wilmore, 

1993). Quando a cliente iniciou o programa de treino encontrava-se em nível “acima da 

média “e na última avaliação manteve o mesmo nível.  

No teste de resistência localizada abdominal de Pollock e Wilmore, (1993), verifica-se 

uma grande melhoria, a cliente na primeira avaliação encontrava-se em nível “médio”, e 

conseguiu atingir na terceira avaliação o nível “acima da média”. Na tabela 18 estão 

representados o número de repetições realizadas nos respetivos testes. 

 

Tabela 18: Resultados da avaliação da flexibilidade no estudo de caso 3 

 

 

 

Resistência Muscular 

Exercícios 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 

Flexões 20 22 25 

Abdominais  23 26 28 

Figura 20: Gráfico de Aptidão Cardiorrespiratória no estudo de caso 
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Percentagem de massa gorda 

 

Observa-se na tabela 19, uma diminuição da percentagem de gordura corporal ao longo 

do programa de treino, considerando a tabela de referência do ACSM (2008) a cliente 

melhorou e passou do patamar “acima da média” para “bom”. 

Tabela 19: Percentagem de massa gorda no estudo de caso 3 

 

 

Flexibilidade 

 

Os valores da flexibilidade estão apresentados na tabela 20. Foi usada como avaliação o 

teste “Senta e Alcança”, Segundo os resultados da tabela de referência do Canadian 

Standardized Test of Fitness (1986), a cliente apresenta uma flexibilidade “acima da 

média”. No caso de estudo 3, da primeira avaliação para as restantes verifica-se uma 

manutenção da flexibilidade na última avaliação realizada. 

Tabela 20: Avaliação da flexibilidade no estudo de caso 3 

 

 

 

 

 

 

  

                                       Percentual massa gorda            Data da avaliação 

1ª avaliação 24,5 14 de dezembro 

2ª avaliação 21,0 19 de março 

3ª avaliação 18,4 26 de abril 

                                            Flexibilidade 

1ª avaliação 39 

2ª avaliação 38 

3ª avaliação 39 
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Aptidão Muscular 

 

Na primeira avaliação realizada, o estudo- caso 2 apresentava 41,5% de massa magra, e 

ao longo dos mesociclos aumentou de forma progressiva, tendo na última avaliação 

realizada registado 43,5%, um ganho de 2% comparativamente à primeira avaliação. 

 

Tabela 21: Percentagem de massa magra- estudo de caso 3 

 

 

 

 

 

O gráfico 6, na figura 21 mostra a evolução no aumento da massa magra, em percentagem, 

ao longo do processo de treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

Em suma, pelo processo que pude acompanhar desde dezembro, previam-se resultados 

animadores no final do programa de treino. Pela assiduidade, pela capacidade de 

superação e entrega ao desafio proposto. Foi uma cliente regular, com 3 presenças 

semanais garantidas. Resultados positivos em maior parte dos parâmetros. A nível da 

Massa magra (%)  

1ª avaliação 41,5 % 

2ª avaliação 42,6% 

3ª avaliação 43,5% 

Figura 21: Percentagem de massa magra no estudo de caso 3 
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aptidão física, houveram aumentos da força muscular, tanto em força máxima como em 

força resistente. A capacidade aeróbia aumentou e na composição corporal mostrou 

resultados positivos na redução da massa adiposa. Em relação à sua flexibilidade, houve 

uma manutenção. 
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Estudo de caso 4  

 

Género feminino; 26 anos, tinha como principal objetivo hipertrofia, aumento da secção 

transversal do músculo. A cliente já apresentou outrora presença assídua no ginásio, mas 

esteve 4 meses de paragem. Segundo a anamnese, a cliente não tem fatores de risco 

cardiovasculares. Tinha disponibilidade semanal de 3 a 4 dias por semana. Apesar de ter 

alguma experiência na sala de exercício e alguma facilidade na execução de exercícios, 

foi proposto um plano de adaptação anatómica durante 6 a 12 semanas. para que a cliente 

pudesse adquirir bases e prevenir lesões. Consoante a anamnese realizada, é uma cliente 

que não apresentava fatores de risco. Foram realizadas as avaliações do Vo2máx, 

flexibilidade, resistência muscular, repetição máxima e composição corporal.  

No planeamento do treino, em função dos objetivos e aptidão física do cliente, optou-se 

por um de trabalho de hipertrofia, primeiro passando um período de adaptação anatómica. 

Segundo o Princípio da Individualidade, duas pessoas nunca são iguais e raramente 

treinam da mesma maneira. Cada um tem diferente genética, experiência atlética anterior, 

hábitos alimentares, metabolismo, objetivos e potencial adaptação (Bompa, 2000). É 

necessário ter em conta certas caraterísticas específicas e os objetivos/ interesses de cada 

um. 
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Aptidão Cardiorrespiratória (Avaliação do Consumo Máximo de Oxigénio) 

 

Com base no teste de Cooper, 12 minutos a correr, a cliente registou, inicialmente, 1670 

metros, classificação esta que qualifica o resultado como “fraca”. Na sequência da 

avaliação, conseguiu percorrer mais 120 metros, ou seja, 1790 metros, porém manteve-

se no mesmo nível. Na terceira e última avaliação, foi registada a distância de 1930 

metros, aumentando 140 metros, comparativamente à anterior e passando para o nível 

“médio, conforme ilustrado na Tabela 22. 

Tabela 22: Avaliação da aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 4 

 

 

 

O gráfico 7 mostra a variação do VO2 máx, assim como o aumento da distância percorrida 

ao longo de 12 minutos, na primeira avaliação, comparativamente à ultima avaliação 

realizada. 

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Aptidão  cardiorrespiratória- VO2 máx ( Teste de Cooper) 

Avaliações Distância ( metros) VO2 máx ( 

ml.kg.min) 

Dia da avaliação 

1ª avaliação 1670 25,9 12 de dezembro 

2ª avaliação 1790 28,5 6 de março 

3ª avaliação 1930 31,6 2 de maio 
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Figura 22: Aptidão cardiorrespiratória no estudo de caso 4 
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Resistência muscular 

 

Com a prescrição de treino proposta, a cliente melhorou a sua resistência muscular, tendo 

como referência a tabela de flexões de braços (Pollock e Wilmore, 1993). Quando a 

cliente iniciou o programa de treino encontrava-se no nível “regular” e na última 

avaliação consegui atingir no nível “médio”. 

No teste de resistência localizada abdominal de Pollock e Wilmore, (1993), verifica-se 

uma boa melhoria, a cliente na primeira avaliação encontrava-se em nível “regular”, e 

conseguiu atingir na terceira avaliação o nível “bom”. Na tabela 23, estão representados 

o número de repetições realizadas nos respetivos testes 

Tabela 23: Avaliação da resistência muscular no estudo de caso 4 

 

Percentagem de massa gorda 

 

Podemos verificar na tabela 24, uma diminuição da percentagem de gordura corporal ao 

longo do programa de treino, considerando a tabela de referência do ACSM (2008) a 

cliente melhorou e passou do patamar “bom” para “muito bom”. 

Tabela 24: Avaliação da composição corporal no estudo de caso 4 

 

  

Resistência Muscular 

Exercícios 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 

Flexões 11 13 16 

Abdominais  16 19 22 

                                       Percentual massa gorda            Data da avaliação 

1ª avaliação 16,9% 21 de dezembro 

2ª avaliação 14,3% 25 de março 

3ª avaliação 13,1% 2 de maio 
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Flexibilidade 

 

Foi usado como avaliação o teste “senta e alcança”, Segundo os resultados da tabela de 

referência do teste, a cliente apresenta uma flexibilidade “média”. 

 No caso de estudo 4, da primeira avaliação para as restantes avaliações verifica-se uma 

manutenção da flexibilidade, porém na última avaliação houve uma pequena redução, 

embora não seja significativa. Os valores da flexibilidade estão apresentados na tabela 25 

Tabela 25: Avaliação da flexibilidade no estudo de caso 4 

 

 

 

 

 

 

Aptidão muscular 

 

Na primeira avaliação realizada, o estudo- caso 4 apresentava 37,5% de massa isenta de 

gordura, tendo na última avaliação realizada registado 38,5%, um ganho de 1,6% 

comparativamente à primeira avaliação. 

 

Tabela 26: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

Massa magra (%)  

1ª avaliação 37,5% 

2ª avaliação 38,2% 

3ª avaliação 39,1% 

 

 

 

 

 

                                            Flexibilidade 

1ª avaliação 35 

2ª avaliação 35 

3ª avaliação 34 
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O gráfico 8, na figura 23 mostra a evolução no aumento da massa magra, em percentagem, 

ao longo do processo de treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

Em suma, os resultados finais foram positivos e motivadores. Era uma cliente que estava 

presente 3 dias por semana, o que mostrou uma regularidade e assiduidade ao longo do 

processo. Resultados positivos em alguns dos parâmetros. A nível da aptidão física, 

houveram aumentos da força muscular, tendo em conta o seu objetivo, tanto em força 

máxima como em força resistente. A capacidade aeróbia aumentou e na composição 

corporal mostrou resultados positivos na redução da massa adiposa. Em relação à sua 

flexibilidade, houve uma redução pouco significativa. 
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Figura 23: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

 

Figura 19: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

 

Figura 19: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

 

Figura 19: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

 

Figura 21: Partida e meta do eventoFigura 19: Percentagem de massa 
magra- estudo de caso 4 

 

Figura 19: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

 

Figura 19: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 

 

Figura 19: Percentagem de massa magra- estudo de caso 4 
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4. Atividades complementares 

 

Maratona BTT - Cidade Falcão   

  

O BTT é uma atividade que tem vindo a ganhar muitos adeptos a nível nacional e o 

concelho de Pinhel não é exceção. Atento a esta realidade, o município de Pinhel tem 

realizado, todos os anos, a maratona de BTT cujo percurso é feito, maioritariamente, em 

caminhos rurais. Na figura 24 mostra o cartaz de divulgação do evento A atividade foi 

realizada no dia 18 de novembro de 2018 e inserida na Feira dos Vinhos e Sabores de 

Pinhel. Esta iniciativa contou com centenas de participantes de todo o país e também do 

estrangeiro, pelo que é encarada, também, como uma forma diferente de mostrar a todos 

as paisagens do nosso concelho. Podemos ver na figura 25 o local de partida da prova. 

Participei na organização deste evento, quer na marcação dos terrenos quer na realização 

dos lanches e logística do próprio. Na tarde de dia 16 de novembro contribuí para a 

marcação do percurso, e no dia do evento oficial (dia 18), tive como papel indicar o 

percurso aos participantes, assim como a atribuição de lanches, t-shirts e carro de limpeza 

de apoio aos atletas. No total teve a duração de 9 horas. 

 

 

 

 

Figura 24: Cartaz de divulgação 

 

Figura 20: Cartaz de divulgação 

 

Figura 20: Cartaz de divulgação 

 

Figura 20: Cartaz de divulgação 

 

Figura 25:  Partida e meta do evento 

 

Figura 21: Partida e meta do evento 

 

Figura 21: Partida e meta do evento 

 

Figura 21: Partida e meta do evento 

 

Figura 20: Cartaz de divulgaçãoFigura 21: Partida e meta do evento 
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Férias Desportivas  

A pensar nas interrupções letivas da Páscoa, Verão e Natal, foi criado o programa “Férias 

Desportivas”. Destinado a crianças dos 6 aos 14 anos de idade, este programa tem como 

objetivo ocupar os mais pequenos neste período de pausa letiva.  Assim, durante as férias, 

são proporcionadas às crianças inúmeras atividades desportivas e de lazer, despertando o 

seu gosto destes para a atividade física, novas aventuras, bem como para o convívio com 

as outras crianças. Estive presente nestas férias desportivas nos dias 21 e 28 de dezembro 

de 2018, no total de 12 horas. 

Férias Desportivas de Natal e Páscoa 

Durante a interrupção de Natal são desenvolvidas várias atividades alusivas à época 

natalícia e pascal. É uma oportunidade de todas as crianças pinhelenses manterem-se 

ativas nos períodos de pausa letiva. Cresci e evolui muito na interação com crianças, na 

organização de um evento e trabalhar com grandes grupos de pessoas, sabendo adequar e 

melhorar a minha capacidade de liderança, para além de desenvolver atividades para os 

mais pequenos sempre com o objetivo de ocupar de forma lúdica e educativa os 

participantes. As figuras 26 e 27 representam os cartazes de divulgação dos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26: cartaz de divulgação 

 

Figura 22: cartaz de divulgação 

 

Figura 22: cartaz de divulgação 

 

Figura 22: cartaz de divulgação 

 

Figura 24: Cartaz de 

divulgaçãoFigura 22: cartaz de 
divulgação 

 

Figura 27: cartaz de divulgação 

 

Figura 23: cartaz de divulgação 

 

Figura 23: cartaz de divulgação 

 

Figura 23: cartaz de divulgação 

 

Figura 22: cartaz de 
divulgaçãoFigura 23: cartaz de 
divulgação 
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Corrida São Silvestre “Cidade Falcão” 

 

No último dia do ano, 31 de dezembro, cerca de 250 atletas amadores e profissionais 

participaram na Corrida de São Silvestre. A tradição voltou assim cumprir-se na Cidade 

Falcão, numa iniciativa organizada pelo Município de Pinhel e que contou com o apoio 

da Associação de Atletismo da Guarda. 

Houve várias corridas disponíveis para os praticantes: Corrida da Família (350m), esta de 

cariz lúdico, dirigida a crianças com 9, 8 e 7 anos, acompanhadas por familiares; 

Benjamins (500m), Infantis (1500m), Iniciados (3000m), Juvenis (5000m), Absolutos 

(10Km) ou Veteranos (10Km). 

Participei na organização do evento, quer na logística quer na atribuição dos lanches e 

prémios de participação. Abaixo podemos ver nas figuras 28 e 29 o cartaz de divulgação 

do evento e momentos antes do início da prova de veteranos, respetivamente. O evento 

teve a duração de 5 horas. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28: Cartaz de divulgação 

 

Figura 24: Cartaz de divulgação 

 

Figura 24: Cartaz de divulgação 

 

Figura 24: Cartaz de divulgação 

 

Figura 25: Partida e meta do eventoFigura 24: 
Cartaz de divulgação 

Figura 29: Partida e meta do evento 

 

Figura 25: Partida e meta do evento 

 

Figura 25: Partida e meta do evento 

 

Figura 25: Partida e meta do evento 

 

Figura 26: Cartaz de divulgação do eventoFigura 25: Partida e 
meta do evento 
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Feira das Tradições e Atividades Económicas 

 

Na XXIV edição da Feira das Tradições, a cidade de Pinhel encheu-se de cor e alegria à 

passagem do desfile que, este ano teve como tema “Preservação ambiental”. Contou com 

20 carros alegóricos, na qual houve um grande desfile alegórico em que participei, 

protagonizado pela comunidade escolar do concelho de Pinhel, desde o pré-escolar à 

Universidade Sénior, passando pelo ensino básico e secundário. Na parte da manhã, a 

preparação das caracterizações e carros alegóricos e na parte da tarde o desfile em si, no 

total foram 7 horas. Mantendo os objetivos de sempre, a Feira das Tradições continua a 

promover o artesanato e a gastronomia local e regional, assim como os usos e costumes 

associados aos saberes e sabores locais. Na figura 30 está representado o cartaz de 

divulgação do evento.  

Durante este desfile, acompanhei as crianças e ajudei nas suas caracterizações, garantindo 

também a segurança e bom comportamento durante o evento, como se pode verificar na 

figura 31.  

 

 

  

Figura 30:  Cartaz de divulgação do evento 

 

Figura 26: Cartaz de divulgação do evento 

 

Figura 26: Cartaz de divulgação do evento 

 

Figura 26: Cartaz de divulgação do evento 

Figura 31: Desfile Alegórico 

 

Figura 27: Desfile Alegórico 

 

Figura 27: Desfile Alegórico 

 

Figura 27: Desfile Alegórico 
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Pinhel + Ativo 

 

A iniciativa do programa “Pinhel + Ativo”, objetiva a promoção da atividade física no 

Concelho de Pinhel. Neste sentido, um sábado por mês, no período da manhã, das 10h as 

12h30, o ginásio disponibiliza as suas instalações e monitores para todas as famílias que 

queiram realizar atividades diversas. No dia 27 de abril, realizei a prescrição e aplicação 

dos exercícios na sala de musculação, juntamente com as correções posturais e funcionais, 

demonstrações de exercícios e transmissão de feedbacks corretivos caso fossem 

necessários, como podemos ver na figura 32. “Pratique Desporto pela sua saúde” é o 

lema da iniciativa “Pinhel + Ativo” promovida pelo Município de Pinhel. Na figura 33 

podemos ver o cartaz de promoção desta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32: Intervenção na correção de posturas 

 

Figura 28: Intervenção na correção de posturas 

 

Figura 28: Intervenção na correção de posturas 

 

Figura 28: Intervenção na correção de postura 

 

Figura 29: Cartaz de divulgaçãoFigura 28: Intervenção na correção de 
posturas 

 

Figura 28: Intervenção na correção de posturas 

 

Figura 28: Intervenção na correção de posturas 

 

Figura 33: Cartaz de divulgação 

 

Figura 29: Cartaz de divulgação 

 

Figura 29: Cartaz de divulgação 

 

Figura 29: Cartaz de divulgação 

 

Figura 31: Discurso do Exmo. Senhor 
Presidente Rui VenturaFigura 29: 

Cartaz de divulgação 

 

Figura 29: Cartaz de divulgação 

 

Figura 29: Cartaz de divulgação 
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Dia Mundial da Criança 

 

As comemorações do Dia Mundial da Criança são um dos expoentes máximos das 

múltiplas iniciativas que o Município de Pinhel oferece à comunidade educativa. Este ano 

foi comemorado no dia 30 de maio, uma comemoração de forma antecipada pois dia 1, o 

dia oficial, decorria na cidade de Pinhel, a Feira Medieval. Assim, dando continuidade ao 

que tem sido feito ao longo dos últimos anos, todos os esforços foram desenvolvidos no 

sentido de organizar um dia especial e repleto de atividades destinadas às crianças do 

concelho. Este ano, as comemorações tiveram lugar no Centro logístico de Pinhel. Na 

totalidade, o evento teve a duração de 6 horas. Na figura 35 foi captado o momento do 

discurso do Senhor Presidente do Município de Pinhel, Rui Ventura.  

Na parte da manhã foi dedicada a todos jardins de infância e escolas primárias do 

concelho, na parte da tarde foi dedicada aos alunos da Escola Preparatória (5º e 6º ano). 

As crianças foram distribuídas e dividas por insufláveis, ateliês de Música, Leitura e 

Expressão Plástica. E para finalizar, uma animada sessão de cinema que teve lugar no 

Cineteatro São Luís e uma demonstração da GNR com cães de caça.  

Fui monitor durante o evento e encaminhei os grupos de crianças/professores para as 

respetivas secções/atividades que estavam destinadas previamente, estando também 

atento ao comportamento e segurança das crianças. Permitiu-me evoluir sendo muito 

enriquecedor na interação e gestão de grandes grupos de pessoas. A figura 34 mostra o 

cartaz do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Discurso do Exmo. Senhor Presidente Rui 
Ventura 

 

Figura 31: Discurso do Exmo. Senhor Presidente Rui 
Ventura 

 

Figura 31: Discurso do Exmo. Senhor Presidente Rui 
Ventura 

 

Figura 34: Cartaz de divulgação 

 

Figura 30: Cartaz de divulgação 

 

Figura 30: Cartaz de divulgação 

 

Figura 30: Cartaz de divulgação 
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Feira Medieval “Cidade Falcão”  

 

No dia de 31 de maio, a cidade de Pinhel encheu-se de alegria e espírito medieval, na qual 

houve um grande desfile alegórico em que participei, protagonizado pela comunidade 

escolar do concelho de Pinhel e por todo o Município. Vestidos a rigor com 

caracterizações particulares da idade média, esta feira teve como objetivo dar a conhecer 

às crianças e adultos a origem e a história da cidade, assim como unir todos os 

pinhelenses, divulgando também a cidade para o turismo local e internacional. O cartaz 

de promoção do evento podemos ver na figura 36. O evento teve o total de 6 horas. 

Tive como papel ajudar o agrupamento de escolas nas caracterizações e acompanhamento 

das crianças no desfile, garantindo a sua segurança e bom comportamento, como podemos 

ver na figura 37..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 36: Cartaz de divulgação 

 

Figura 32: Cartaz de divulgação 

 

Figura 32: Cartaz de divulgação 

 

Figura 32: Cartaz de divulgação 

 

Figura 36: Cartaz de DivulgaçãoFigura 
32: Cartaz de divulgação 

 

Figura 32: Cartaz de divulgação 

 

Figura 37: Evento Feira Medieval 

 

Figura 33: Evento Feira Medieval 

 

Figura 33: Evento Feira Medieval 

 

Figura 33: Evento Feira Medieval 

 

Figura 32: Cartaz de divulgaçãoFigura 33: Evento Feira 
Medieval 

 

Figura 33: Evento Feira Medieval 
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Festival de Natação 

 

No dia 8 de junho de 2019, as Piscinas municipais de Pinhel acolheram o Festival de 

Natação, que contou com a participação das Escolas de Natação de Pinhel, Almeida, Vilar 

formoso, Sabugal e Guarda. As provas da parte da manhã destacaram-se com o jogo de 

Pólo aquático entre a ADM Estrela e a Quinta do Pézinho, duas IPSS de Pinhel e com 

jogos lúdicos- desportivos de natação para as crianças. O cartaz de promoção do evento 

está ilustrado na figura 39 

Na parte da tarde, houve provas entre todos os escalões e idades das Escolas de natação 

em participação, e na parte final do evento, a cerimónia de encerramento com a entrega 

das medalhas e diplomas aos participantes, figura 40. Participei na logística, da 

organização do evento e como cronometrista. A atividade teve a duração de 8 horas. 

O Festival de Natação foi certificado pela Federação Portuguesa de Natação e organizado 

pelo Município de Pinhel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Atribuição dos prémios 

 

Figura 35: Atribuição dos prémios 

 

Figura 35: Atribuição dos prémios 

 

Figura 35: Atribuição dos prémios 

 

Figura 37: Atribuição dos diplomas:Figura 35: 
Atribuição dos prémios 

 

Figura 35: Atribuição dos prémios 

 

Figura 35: Atribuição dos prémios 

Figura 39: Cartaz de Divulgação 

 

Figura 36: Cartaz de Divulgação 

 

Figura 36: Cartaz de Divulgação 

 

Figura 36: Cartaz de Divulgação 

 

Figura 35: Atribuição dos prémiosFigura 36: Cartaz 
de Divulgação 

 

Figura 36: Cartaz de Divulgação 

 

Figura 36: Cartaz de Divulgação 

Figura 40 Atribuição dos diplomas: 

 

Figura 37: Atribuição dos diplomas: 

 

Figura 37: Atribuição dos diplomas: 
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5. Eventos formativos 

 

Dentro deste ponto pretendo salientar eventos formativos que realizei durante o ano de 

estágio.  

 

 

5.1 Ciclo de seminários e tertúlias 

5.1.1 Seminário de Andebol no IPG 

 

No dia 8 de abril de 2019 realizou-se um ciclo de palestras direcionados para a 

consolidação de competências profissionais, aumentando o conhecimento sobre o 

andebol e na aproximação ao mercado de trabalho.  O seminário teve a duração de 6 horas 

e foi iniciado com um painel sobre “Enquadramento Legal da Carreira Dual e Estatuto 

Estudante / Atleta”, moderado pelo Professor Doutor Pedro Esteves (ESECD/IPG). 

Adicionalmente, outro painel denominado “Alto Rendimento e os Estudos: Trajeto e 

Dificuldades” (Figura x) contemplou as intervenções de Carlos Carneiro e Bosko 

Bjelanovic, atletas do Sporting Clube de Portugal, bem como de Alfredo Torres (atleta 

do FC Porto), como podemos ver na figura 41.  A moderação do referido painel, esteve a 

cargo de Bruna Martins (ESECD/IPG.)  

Os jogadores falaram sobre as dificuldades que encontraram ao longo da carreira, do 

trajeto que percorreram até chegar a uma carreira de sucesso, as dificuldades de treinar, 

jogar e estudar, que para além da vida de atleta também há a importância de encontrar um 

rumo para além do andebol e isso foi abordado ao longo do seminário, dando destaque 

em darmos tudo pelo que realmente queremos e não desistir dos nossos sonhos. 

 

         

          

  
Figura 41: Alfredo Torres, Bosko e Carlos 

Carneiro nas suas intervenções 

 

Figura 38: Alfredo Torres, Bosko e Carlos 
Carneiro nas suas intervenções 

 

Figura 42: Cartaz de divulgação do evento 

 

Figura 39: Cartaz de divulgação do evento 

 

Figura 39: Cartaz de divulgação do evento 



 

61 

 

O segundo painel teve como tema: “Final da Carreira de Atleta de Alto Rendimento: 

Perspetivas Futuras”, tendo como intervenientes Carlos Galambas (diretor do 

departamento de andebol do Sporting Clube de Portugal) e Hugo Canela (treinador 

principal); este painel foi moderado por Miguel Fonseca (Associação de Andebol da 

Guarda). Neste painel mostrou a importância de perspetivar o futuro depois da carreira 

desportiva. Ambos os palestrantes falaram sobre o seu percurso, dando motivação e 

conselhos para ter sucesso na carreira profissional.  
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Jornadas do Desporto- Pela sua saúde 

 

Estas jornadas tiveram lugar em Pinhel, no dia 15 (das 21h às 23h) e 16 (10h às 12h) de 

fevereiro, no total de 4 horas. O cartaz de divulgação está ilustrado na figura 43. O 

formador/palestrante e Personal Trainer Pedro De Medeiros, licenciado em Ciências do 

Desporto, pós-graduado em Qualidade de Vida e Autonomia Funcional na 3ª Idade e 

Mestre em Treino de Alto Rendimento. 

As jornadas encontram-se divididas em duas sessões, permitindo que fossem abordadas 

duas temáticas em cada um dos dias. Na primeira sessão foram esclarecidos os mitos da 

sociedade moderna sobre a alimentação e, no dia seguinte, foram debatidos “Alertas e 

dicas para um estilo de vida saudável”. Nesta última sessão, Pedro de Medeiros, numa 

das suas intervenções na figura 44, sensibilizou os presentes sobre os perigos da 

polimedicação, qual a importância do sol e incentivou a melhores hábitos alimentares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 43: Cartaz de divulgação do 
evento 

 

Figura 40: Cartaz de divulgação do 
evento 

 

Figura 40: Cartaz de divulgação do 
evento 

 

Figura 40: Cartaz de divulgação do 
evento 

 

Figura 41 Intervenção do formador 
Pedro de MedeirosFigura 40: 

Cartaz de divulgação do evento 

 

Figura 44 Intervenção do formador Pedro de Medeiros 

 

Figura 41 Intervenção do formador Pedro de Medeiros 

 

Figura 41 Intervenção do formador Pedro de Medeiros 

 

Figura 41 Intervenção do formador Pedro de Medeiros 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do eventoFigura 41 Intervenção 
do formador Pedro de Medeiros 

 

Figura 41 Intervenção do formador Pedro de Medeiros 
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I Fórum de Empregabilidade no Desporto 

 

No dia 22 de maio de 2019, realizou-se no Instituto Politécnico da Guarda, o I Fórum de 

Empregabilidade no Desporto. Este fórum, cujo cartaz de promoção se encontra na figura 

45, proporcionou o contacto com diversas entidades empregadoras na área do desporto 

de forma a amplificar oportunidades profissionais, bem como aprofundar competências 

diferenciadoras dos nossos estudantes na abordagem ao mercado de trabalho. A ação de 

formação teve a duração de 5 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este evento contou com a participação de clubes desportivos, ginásios e empresas, 

abordando diferentes temáticas de relevo como é o caso do marketing digital, 

desenvolvimento de perfil profissional, empreendedorismo, entre outros. 

Paulo Rossas falou na importância da internet nos dias de hoje, e como uma ideia pode 

ter uma influência muito grande naquilo que é a divulgação do nosso trabalho, temos que 

ser criativos e marcar pela diferença. 

Carlos Vaqueiro, do Futebol Clube do Porto foi basquetebolista e neste momento está na 

direção das modalidades do clube. Falou sobre as valências que ele mais gostava num 

profissional, e que o currículo não é o mais importante, valoriza mais o conhecimento e 

o transfer da teoria para a prática.  

Figura 45: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 43: Cartaz de promoção do 
eventoFigura 42: Cartaz de promoção do 

evento 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 42: Cartaz de promoção do evento 
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Também estiveram presentes antigos alunos de Desporto no Instituto Politécnico e 

falaram sobre o futuro depois da licenciatura, o que fizeram, o que tinham em mente, 

contaram-nos muito da sua experiência no terreno e história de vida depois da 

licenciatura, dando também ideias e reflexões para retirarmos para o futuro.  

Soraia Sousa, gestora de recursos humanos no Solinca Foz, contou-nos o que era 

necessário para ser um personal trainer na sua cadeia de ginásios, os critérios de avaliação 

e o que valorizava numa entrevista, assim como as perguntas que abordava. 
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Workshop: Avaliação Isocinética no Futebol - da Teoria à Prática 

 

No dia 5 de junho de 2019 foi ministrado pelo Professor Doutor Eduardo Oliveira, 

fisiologista e preparador físico do Futebol Clube do Porto. A formação teve a duração de 

3 horas. Neste workshop foram abordados os conceitos teóricos da dinamometria 

isocinética, a par de uma sessão prática para avaliação dos momentos articulares bilaterais 

do joelho e sua interpretação na prevenção e recuperação de lesões e retorno ao jogo no 

futebol. Podemos ver o cartaz do evento na figura 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordou-se a importância da avaliação dos resultados, nas curvas de força no gráfico 

apresentado com o teste da cadeira isocinética, era essencial para melhorar a performance 

dos atletas, as disparidades em termos de força muscular nos membros inferiores, e 

mesmo até a nível da articulação do joelho, a sua compensação e tudo isto ajuda muito, 

sendo um grande aliado para uma equipa técnica na preparação de um atleta para a 

competição, assim como na prevenção de lesões.  

 

  

Figura 46: Cartaz de promoção do 
evento 

 

Figura 43: Cartaz de promoção do 
evento 

 

Figura 43: Cartaz de promoção do 
evento 

 

Figura 43: Cartaz de promoção do 
evento 

 

Figura 44: Cartaz de promoção do 
eventoFigura 43: Cartaz de 

promoção do evento 

 

Figura 43: Cartaz de promoção do 
evento 

 

Figura 43: Cartaz de promoção do 
evento 
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Formação Gnosies- Síndrome metabólico e o mito do colesterol 

 

Dia 27 de Abril de 2019 teve lugar no Centro de Congressos e Exposições de Pinhel uma 

formação Gnosies sobre o Síndrome Metabólico e o mito do colesterol. O Formador 

presente foi Pedro de Medeiros, Personal trainer licenciado em Ciências do Desporto, 

pós-graduado em Qualidade de Vida e Autonomia Funcional na 3ª Idade e Mestre em 

Treino de Alto Rendimento. A ação de formação teve a duração de 6 horas. Falou da 

importância do treino de força para reduzir massa gorda e em termos farmacêuticos a 

prescrição de medicação que muitas pessoas tomam para controlar determinadas doenças 

metabólicas, mas que têm efeitos adversos para a saúde, falando no caso das Estatinas, 

em que apresentou em todas as suas intervenções ou pequenas críticas à farmacologia 

com fundamentação científica. 

Destacou também a importância da Vitamina K2 para a proteção das artérias, que o 

colesterol não está associado a problemas coronários, mas sim o excesso de gordura. Há 

certos mitos sobre o colesterol e tudo o que provém do seu excesso é mau para a saúde, e 

o formador com fundamentação científica consegue provar que nem tudo é tão linear 

como se pensa. Fez refletir sobre o mundo da ciência e da farmacologia, juntamente com 

a parte desportiva que tinha um papel fundamental e terapêutico em determinadas 

doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47- Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44: Cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44: Cartaz de promoção do evento 
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Ação de Formação de Futebol: Formar para jogar - desafiar meninos e meninas a 

jogar 

 

A Ação de Formação "Futebol: Formar para jogar - desafiar meninos e meninas a jogar", 

realizou-se no dia 27 de maio de 2019, no Auditório do Instituto Politécnico da Guarda, 

com uma duração de 5 horas.  A constante evolução e mediatização do futebol bem como 

a sua atratividade, tem sido acompanhada por uma enorme preocupação sobre a 

democratização da sua prática a diferentes públicos, mas muito especialmente ao nível da 

formação desportiva e técnica. 

As meninas também sabem jogar, e o futebol feminino tem crescido cada vez mais. Os 

oradores desta ação de formação foram Paulo Gomes, diretor geral da Academia do 

Sporting Clube de Portugal - centro de formação de excelência, outros conferencistas 

foram Marisa Gomes (Treinadora Assistente da Seleção A Feminina de Futebol-FPF), 

Mónica Jorge (Diretora para o Futebol Feminino da Federação Portuguesa de Futebol) e 

José Couceiro (Diretor Técnico Nacional da Federação Portuguesa de Futebol).  

Paulo Gomes apresentou como a academia do Sporting funcionava, as intenções e 

projetos para o futuro da academia e formar cada vez mais jogadores para integrar a 

equipa principal e a seleção nacional.  

Marisa Gomes falou sobre a formação de jovens, a história de dois jogadores e um deles 

é Rúben Neves, internacional português formando no Futebol Clube do Porto que tinha 

problemas de coordenação e mais atrasado em termos de desenvolvimento, e hoje em dia 

é um jogador titulado e internacional por Portugal. Isto porque o surgimento de novos 

talentos requer tempo e muito treino.  

Mónica Jorge, ex-selecionadora nacional e agora diretora para o futebol feminino da FPF 

falou sobre o seu trajeto como treinadora, que foi uma das impulsionadoras do 

crescimento do futebol feminino em Portugal, e destacou a importância de cada vez mais 

meninas jogarem futebol, terem gosto pela modalidade. Mostrou dados de anos anteriores 

comparando com os dados atuais, e notou-se uma evolução e segundo Mónica é para 

continuar a crescer. A formação no futebol vai contribuir e muito na ascensão cada vez 

maior do futebol feminino. 
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José Couceiro destacou a importância da Liga revelação sub-23, o trabalho das 

associações de futebol de todo o país no crescimento do futebol de formação. Falou nas 

discrepâncias litoral/interior em termos de competitividade e futebol de formação, Fez 

uma reflexão e concluiu que hoje em dia a criatividade num jogador é muito importante 

para a resolução de problemas num jogo, e que para isso o estilo “futebol de rua” voltar 

a ser implementado para voltar a haver essa criatividade nos campos de futebol. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48- cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44- cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44- cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44- cartaz de promoção do evento 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas 
intervençõesFigura 44- cartaz de 

promoção do evento 

 

Figura 44- cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44- cartaz de promoção do evento 

 

Figura 44- cartaz de promoção do evento 

Figura 49: José Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 46: Painel de oradores e moderadoresFigura 45: José 
Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas intervenções 

 

Figura 45: José Couceiro numa das suas intervenções 

Figura 50-  Painel de oradores e moderadores 

 

Figura 46: Painel de oradores e moderadores 

 

Figura 46: Painel de oradores e moderadores 

 

Figura 46: Painel de oradores e moderadores 

 

Figura 48: Sessão de fotosFigura 46: Painel de oradores e 
moderadores 
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Fitness Talks- BH Commercial Fitness 

 

Esta formação da BH Fitness teve lugar no Instituto Politécnico da Guarda, no auditório 

Carreira Amarelo, dia 23 de março de 2019. A ação de formação teve a duração de 4 

horas. 

Esta ação de formação foi destinada ao Marketing digital e comunicação na área do 

fitness.  Nas duas palestras que assisti, aprendi que o fitness é muito mais que um negócio 

de relações humanas, é empatia e confiança no nosso trabalho. É dar ao cliente tudo que 

eu ele quer, preocupar-se sempre com o seu bem-estar.  

Destacou-se também certas palavras-chave que devemos aplicar aos nossos futuros 

clientes: “Fazer” em vez de “tentar” dar sempre feedbacks positivos e palavras de 

motivação. Devemos sempre seguir a sequência: Observar, corrigir, dar feedback e 

palavra de motivação. 

Na segunda apresentação, aprendemos mais como divulgar o nosso trabalho nas redes 

sociais, foram recomendados vários sites para melhorar as nossas redes, desde a 

apresentação da página até às horas que devemos publicar de modo a ter mais 

visualizações, e com isto há mais pessoas a estar a par da atualidade do trabalho 

desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Uma das palestras da formação 

 

Figura 47: Uma das palestras da formação 

 

Figura 47: Uma das palestras da formação 

 

Figura 47: Uma das palestras da formação 

 

Figura 49: Encerramento da formaçãoFigura 47: 
Uma das palestras da formação 

 

Figura 47: Uma das palestras da formação 

Figura 52: Sessão de fotos 

 

Figura 48: Sessão de fotos 

 

Figura 48: Sessão de fotos 

 

Figura 48: Sessão de fotos 

 

Figura 47: Uma das palestras da formaçãoFigura 
48: Sessão de fotos 

 

Figura 48: Sessão de fotos 

Figura 53: Encerramento da formação 

 

Figura 49: Encerramento da formação 

 

Figura 49: Encerramento da formação 
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6. Projeto de estágio 

 

No dia 18 de maio de 2019 foi o Dia nacional da Luta Contra a Obesidade. Desde 2004, 

que se assinala este dia e visa sensibilizar a população para o problema da obesidade e 

das doenças associadas, assim como das implicações da obesidade na saúde humana. 

Pretendi celebrar esta data e realizar uma tertúlia, de forma a promover a prática de 

exercício físico em todas as idades, prevenir o aumento da obesidade, em especial a 

infantil e juvenil, assim como incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Considerada pela Organização Mundial de Saúde como a "epidemia do século XXI", a 

obesidade é uma doença crónica de armazenamento excessivo de gordura corporal. 

Encarada como um dos maiores problemas de saúde pública mundial, a obesidade é a 

segunda causa de morte passível de prevenção, logo a seguir ao tabagismo. 

A tertúlia teve a duração de 3 horas e realizou-se no Centro de Congressos Desportivos e 

Exposições de Pinhel, nomeadamente na sala de aulas de grupo, com entrada livre e 

contou com a presença de 15 pessoas. Convidei para oradores deste evento o Professor 

Doutor Faber Martins, (ESECD/IPG) e a Enfermeira Especialista Filipa Salema (ULS 

Guarda) para falar sobre a obesidade, os riscos associados na saúde e em termos de 

prescrição de exercício/performance para população obesa, os fatores a ter em 

consideração. Com este evento tive como objetivos: 

 Informar e divulgar o impacto do exercício físico na luta contra a obesidade, 

assim como a prescrição e acompanhamento personalizado; 

 Esclarecer dúvidas sobre a obesidade/ inatividade física e o impacto na saúde; 

 Promover a atividade física regular, hábitos de alimentação saudáveis e 

importância da nutrição no exercício físico e no combate à obesidade; 

 Promover o convívio entre a comunidade Pinhelense. 

Com este evento concluí que todos juntos, passando a mensagem dos problemas de saúde 

associados à obesidade e que o exercício físico é um excelente aliado para combater esta 

epidemia, podemos melhorar a qualidade de vida e a saúde pública em geral. Há que 

continuar a promover o exercício físico e alertar a população com seminários, tertúlias, 

marketing, eventos desportivos etc.  
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Os objetivos que tinha em mente foram cumpridos, gostava que mais pessoas estivessem 

presentes. Penso que o dia da semana em questão e o horário relativamente cedo fez com 

que houvesse menos pessoas a assistir, porém sendo este o dia nacional da luta contra a 

obesidade fez-se questão de a tertúlia ser realizada na data comemorativa oficial.  

O cartaz desta tertúlia foi realizado pela equipa de Design do Município de Pinhel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 54: Cartaz de divulgação da tertúlia 
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7. Considerações finais 

 

Com o finalizar do estágio sinto que foi um ano cheio de aprendizagens e de ganho 

de competências tanto a nível profissional com a nível das relações humanas. Foi um 

estágio com muito trabalho e de muitos desafios motivadores em que o interesse e a 

vontade de aprender mais a cada dia que passava eram cada vez maiores. Ambicionei 

também contribuir para que os clientes se sentissem bem e que atingissem os seus desejos 

e intenções, melhorando a minha capacidade de gestão desportiva, prescrição do treino e 

para isso nada melhor que o desafio de organizar e produzir um evento que fosse promotor 

da atividade física, contemplando o facto de ter avaliado quatro estudos de caso em sala 

de exercício. 

Na realização deste estágio, penso que os objetivos foram atingidos com sucesso, 

na sua maioria, os gerais e específicos, bem como os pessoais que me propus no início 

deste estágio.  

Na sala de atividades de grupo, sinto que estou à vontade para esclarecer eventuais 

dúvidas que poderão surgir aos clientes bem fazer um acompanhamento personalizado 

juntos dos mesmos. Considero que a minha participação nas atividades da Câmara 

Municipal de Pinhel foi um dos aspetos positivos porque me envolvi noutras áreas, com 

na organização e divulgação das atividades, mesmo naquelas em que apresentaram maior 

dificuldade, porque através da prática e da análise dos erros, poderei corrigir e adquirir as 

competências necessárias para poder melhorar e complementar a minha prestação 

enquanto técnico de exercício.  

Senti-me bem integrado por todos os professores, pela instituição que me deu 

todas as condições para aprender e crescer.  

Melhorei a minha capacidade de interação e de liderança com as pessoas, todas 

são diferentes e tive que me adaptar à população em geral, mantendo a sua satisfação. 

Este estágio foi benéfico para mim, pois tencionei aplicar o que aprendi nas unidades 

curriculares, e desenvolver os conteúdos apreendidos e aplicá-los no contexto prático. Dei 

o meu melhor e foi uma ótima experiência, muito enriquecedora e me deu as bases para 

continuar a ambicionar melhorar dia-a-dia e ser o melhor profissional possível na área do 

exercício físico e bem-estar. 

Ao longo do estágio senti uma grande diferença na passagem da teoria para a prática. É 

um impacto diferente e que felizmente consegui adaptar-me da melhor forma possível. 

Senti mais dificuldades na transição de conhecimentos de aulas de grupo coreografadas 
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(Step fitness e hidroginástica), pois é uma particularidade que tenho bastantes lacunas. A 

coordenação rítmica é algo que quero continuar a praticar mais, com o intuito de melhorar 

a curto e longo- prazo. 

A capacidade de liderança foi uma valência que pude melhorar ao longo do 

período de estágio, pois um líder tem que possuir a habilidade de inspirar e motivar as 

pessoas para lutarem e concretizarem os seus objetivos, incentivar o gosto pela prática. É 

fundamental promover a motivação, união, a mudança de estilos de vida, e com isto 

certamente trará melhor qualidade de vida para as pessoas que praticam regularmente, 

procedendo também ao bem-estar físico, mental e maior autoestima pessoal. 

Pretendi manter-me atualizado em relação ao mundo da atividade física, e assim 

que possível participei em formações que contribuíram para melhorar a minha cultura 

desportiva. 
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Anexo I – Convenção de estágio 
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Anexo II- Imagens dos recursos físicos do Health club Falcão 
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Apresento em anexo as seguintes imagens dos recursos físicos do Health club Falcão, 

como já foram referidos na parte da “Caracterização de recursos”, no ponto 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – a) halteres, b) Larry 
Scott, c) Peck Deck, d) puxador alto 

 

Figura 11- n) Chest press, o) 
Bicicletas, p) MultiPower, q) 

Olympic SquatFigura 8 – a) 
halteres, b) Larry Scott, c) Peck 

Deck, d) puxador alto 

 

Figura 11- n) Chest press, o) 
Bicicletas, p) MultiPower, q) 

Olympic Squat 

 

Figura 10- i) Máquina de cabos, j) 

supino, l). Bicípite e tricípite, m) 
RemosFigura 11- n) Chest press, o) 

Bicicletas, p) MultiPower, q) 
Olympic SquatFigura 8 – a) 

halteres, b) Larry Scott, c) Peck 
Deck, d) puxador alto 

 

Figura 11- n) Chest press, o) 
Bicicletas, p) MultiPower, q) 

Olympic SquatFigura 8 – a) 
halteres, b) Larry Scott, c) Peck 

Deck, d) puxador alto 

 

Figura 11- n) Chest press, o) 
Bicicletas, p) MultiPower, q) 

Olympic Squat 

 

Figura 10- i) Máquina de cabos, j) 

Figura 9 – e) passadeiras, f) 
elípticas, g) Leg Press, h) Leg Curl 

 

Figura 8 – a) halteres, b) Larry 
Scott, c) Peck Deck, d) puxador 
altoFigura 9 – e) passadeiras, f) 

elípticas, g) Leg Press, h) Leg Curl 

 

Figura 8 – a) halteres, b) Larry 
Scott, c) Peck Deck, d) puxador alto 

 

Figura 11- n) Chest press, o) 
Bicicletas, p) MultiPower, q) 
Olympic SquatFigura 8 – a) 

halteres, b) Larry Scott, c) Peck 
Deck, d) puxador altoFigura 9 – e) 

passadeiras, f) elípticas, g) Leg 
Press, h) Leg Curl 

 

Figura 8 – a) halteres, b) Larry 
Scott, c) Peck Deck, d) puxador 
altoFigura 9 – e) passadeiras, f) 

elípticas, g) Leg Press, h) Leg Curl 

 

Figura 8 – a) halteres, b) Larry 
Scott, c) Peck Deck, d) puxador alto 

 

Figura 11- n) Chest press, o) 
Bicicletas, p) MultiPower, q) 
Olympic SquatFigura 8 – a) 

halteres, b) Larry Scott, c) Peck 
Deck, d) puxador alto 

Figura 10- i) Máquina de cabos, j) supino, l). 
Bicípite e tricípite, m) Remos 

 

Figura 13- v) leg eztension, x) máquina abdutora., 
y) puxador alto e remada, z) KettelbellsFigura 10- 

i) Máquina de cabos, j) supino, l). Bicípite e 
tricípite, m) Remos 

 

Figura 13- v) leg exztension, x) máquina abdutora., 
y) puxador alto e remada, z) Kettelbells 

 

Figura 12-  r) bolas medicinais, s) banco de 

Figura 11- n) Chest press, o) Bicicletas, p) 
MultiPower, q) Olympic Squat 

 

Figura 10- i) Máquina de cabos, j) supino, l). 
Bicípite e tricípite, m) RemosFigura 11- n) Chest 
press, o) Bicicletas, p) MultiPower, q) Olympic 

Squat 

 

Figura 10- i) Máquina de cabos, j) supino, l). 
Bicípite e tricípite, m) Remos 

 

Figura 13- v) leg eztension, x) máquina abdutora., 
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Figura 12-  r) bolas medicinais, s) banco de 
abdominais, t) banco de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barrasFigura 12-  r) 

bolas medicinais, s) banco de abdominais, t) banco 
de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barrasFigura 12-  r) 

bolas medicinais, s) banco de abdominais, t) banco 
de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barrasFigura 12-  r) 

bolas medicinais, s) banco de abdominais, t) banco 
de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barrasFigura 12-  r) 

bolas medicinais, s) banco de abdominais, t) banco 

Figura 13- v) leg exztension, x) máquina abdutora., 
y) puxador alto e remada, z) Kettelbells 

 

Figura 12-  r) bolas medicinais, s) banco de 
abdominais, t) banco de lombares, u) banco 

livreFigura 13- v) leg eztension, x) máquina 
abdutora., y) puxador alto e remada, z) Kettelbells 

 

Figura 12-  r) bolas medicinais, s) banco de 
abdominais, t) banco de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barrasFigura 12-  r) 

bolas medicinais, s) banco de abdominais, t) banco 

de lombares, u) banco livreFigura 13- v) leg 
exztension, x) máquina abdutora., y) puxador alto e 

remada, z) Kettelbells 

 

Figura 12-  r) bolas medicinais, s) banco de 
abdominais, t) banco de lombares, u) banco 
livreFigura 13- v) leg eztension, x) máquina 

abdutora., y) puxador alto e remada, z) Kettelbells 

 

Figura 12-  r) bolas medicinais, s) banco de 
abdominais, t) banco de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barrasFigura 12-  r) 

bolas medicinais, s) banco de abdominais, t) banco 
de lombares, u) banco livre 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
elásticos., a3) colchões, a4) barras 

 

Figura 14- a1) step e BOSU, a2) Espaldarte e 
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Anexo- III- Primeiro Mesociclo do estudo de caso I  
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Plano A ( Quadricípite, peitoral, bicípite, abdominal) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 65% 70% 75% 70% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Supino 

inclinado com 

halteres em 

banco 

horizontal 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

8 reps; 3séries 10 reps; 4 

séries 

Supino plano 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Crucifico na 

máquina de 

cabos 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Lunge com 

barra, 

alternado + 1 

série MI 

Esquerdo 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Agachamento 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Leg Extension- 

+ 1 série MI 

esquerdo 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Bicípite com 

halteres 

12 reps; 3 

séries 

   

Bicípite curl 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Banco Scott 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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Abdominal 

com bola 

medicinal  

 

EXtensão MS 

com bola 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

Abdominal 

Crunch com 

bola na parede 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 4 

séries 

Prancha de 

antebraços na 

BOSU 

30s; 3 séries 35s; 3 séries 40s; 3 séries 35s; 4 séries 

Prancha lateral 

na BOSU 

30s; 3 séries 35s; 3 séries 40s; 3 séries 35s; 4 séries 
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Plano B (treino metabólico; alternância parte superior/inferior)  

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 20/10 25/10 30/15 35/20 

Exercícios 

Recuperação: a cada dois exercícios 

Método Tabata- 20 s execução, 10 s descanso 

Step up com 

halteres 

3 séries    

Flexões 3 séries    

Saltos laterais 

Step 

3 séries    

Fundos entre 

bancos 

3 séries    

Agachamento 

completo com 

salto 

3 séries    

Saltos à corda 3 séries    

Burpees 3 séries    

Lunge com MI 

alternado 

3 séries    

Elevação MI- 

abdominal 

3 séries    
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Plano C (Costas, Isquiotibiais, gémeos, tricípite e lombares) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 65% 70% 75% 70% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Serrote 

unilateral com 

haltere 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

8 reps; 3séries 10 reps; 4 

séries 

Remada TRX 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Puxador Alto 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peso morto 

com barra  

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peso morto 

com ketelbell, 

alternado MI 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

MultiPower 

com step e 

barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Tricípite à 

testa 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Tricípite com 

cordas 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Elevação 

alternada de 

segmentos 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Banco de 

lombares 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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Anexo IV- Primeiro mesociclo do estudo de caso II 
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Plano A (Quadricípite, peitoral, bicípite e abdominais) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 60% 65% 70% 65% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Lunge com 

halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

8 reps; 4 séries 10 reps; 4 

séries 

Agachamento 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Leg Curl 12 reps;3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Leg Extension     

Supino plano 

com halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Pullover 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps;4 

séries 

Peck Deck 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Curl com barra 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Curl martelo 

com halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Banco Scott 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Abdominais 

montanha 

30s 35s 40s 35s 

Prancha de 

antebraços 

BOSU 

30s 35s 40s 35s 

Prancha lateral 

na BOSU 

30s 35s 40s 35s 
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Plano B (Costas, Isquiotibiais, gémeos e tricípite) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 60% 65% 70% 65% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Remada em 

TRX 

12 reps; 

3séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Serrote 

unilateral com 

haltere 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Remada 

horizontal 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peck Deck 

invertido 

    

Kettelbell 

unilateral peso 

morto 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peso morto 

romano 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Leg curl 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Gémeos na 

Multipower 

com barra e 

step 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Flexão plantar 

no step  

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Fundos em 

banco 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Tricípite com 

cordas 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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Plano C (Glúteos, Ombros, adutores e lombares) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 60% 65% 70% 65% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Ponte de glúteos 

com disco 

12 reps; 

3séries 

10 reps; 4 

séries 

8 reps; 4 séries 10 reps; 4 

séries 

Elevação da 

anca com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Agachamento 

lateral com 

haltere 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Quatro apoios, 

elevação MI 

12 reps; 3 

séries 

   

Abdução lateral, 

com cabo em 

polia baixa 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Cadeira 

abdutora/adutora 

alternadamente 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Elevação frontal 

com halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Press de ombros 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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Anexo V- Primeiro mesociclo do estudo de caso III 
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Plano A ( Quadricípite, peitoral, bicípite, abdominal) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 65% 70% 75% 70% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Supino com 

halteres em 

banco 

horizontal 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

8 reps; 3séries 10 reps; 4 

séries 

Pullover 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peck Deck 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Lunge com 

barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Agachamento 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Leg Extension 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Bicípite com 

halteres 

12 reps; 3 

séries 

   

Bicípite curl 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Banco Scott 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Abdominal 

com bola 

fitball 

 

Elevações MI 

com bola 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

Prancha lateral 

com bola  

30s; 3 séries 35s, 3 séries 40s, 3 séries 35s, 4 séries 

Abdominal 

Crunch com 

bola  

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 3 

séries 

12/10/8; 4 

séries 
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Prancha de 

antebraços na 

fitball  

30s; 3 séries 35s; 3 séries 40s; 3 séries 35s; 4 séries 
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Plano B (Glúteos, Adutores, ombros) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 65% 70% 75% 70% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Ponte de 

glúteos com 

disco 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Elevação anca 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Ponte de 

glúteos com 

disco com 

elevação MI 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Abdução 

lateral com 

haltere 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Elevação 

frontal com 

kettelbell 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Remada alta 

com barra em 

w 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Cabos em 

polia baixa 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Agachamento 

sumo com 

barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Cadeira 

abdutora 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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Plano C (Costas, Isquiotibiais, gémeos, tricípite e lombares) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 65% 70% 75% 70% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Serrote 

unilateral 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

8 reps; 3séries 10 reps; 4 

séries 

Remada 

horizontal 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Puxador Alto 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peso morto 

romano com 

barra (Ênfase 

Isquitibiais) 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Peso morto 

com ketelbell, 

alternado MI 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

MultiPower 

com step e 

barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Tricípite 

francês 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Tricípite com 

cordas 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Elevação 

alternada de 

segmentos 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Superhomem 

com disco 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Banco de 

lombares 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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Anexo VI- Primeiro mesociclo do estudo de caso IV 
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Plano A ( Peito e costas) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 40% 45% 50% 45% 

Exercícios 

Recuperação: > 1 min 

Supino plano 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

8 reps; 4 séries 10 reps; 5 

séries 

Remada 

Horizontal 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Supino 

inclinado com 

halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Puxador alto 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Peck Deck 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Remada baixa 

com halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 
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Plano B ( Quadrípite, isquitibiais, abdominais, adutores e eretores da coluna) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 40% 45% 50% 45% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Agachamento 

com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

8 reps; 4 séries 10 reps; 5 

séries 

Leg press 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Leg curl 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Leg extension 12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Cadeira 

adutora/ 

abdutora 

alternada 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Agachamento 

sumo com 

haltere 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Multipower 

com step, 

flexão plantar 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Superhomem 

no colchão 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 

Banco 

lombares 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 5 

séries 
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Plano C (bicípite, tricípite, ombros e glúteos) 

Semana 1 2 3 4 

Intensidade 40% 45% 50% 45% 

Exercícios 

Recuperação: < 1 min 

Ponte de 

glúteos 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

8 reps; 4 séries 10 reps; 4 

séries 

Elevação da 

anca com barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Quatro apoios 

com elevação 

de perna 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Ponte com 

elevação de MI 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Press de 

ombros com 

barra 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Elevações 

frontais com 

halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Bicípite curl 

com halteres 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Tricípite com 

cordas  

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Bicípite curl 

com martelo 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

Fundos entre 

bancos 

12 reps; 3 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 

10 reps; 4 

séries 
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