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Resumo

No âmbito da unidade curricular Estágio em Exercício Físico e Bem-Estar, o
presente documento tem como objetivo descrever pormenorizadamente e dar a conhecer
todo o trabalho por mim desenvolvido durante as 420 horas de contacto prático a fim da
obtenção da Licenciatura em Desporto pelo Instituto Politécnico da Guarda.
O meu estágio foi desenvolvido no ginásio Polis Fitness Club, na cidade da
Guarda.
Desempenhei as funções de acompanhamento em sala de exercício, avaliação da
composição corporal, do estado de saúde do cliente bem como da sua aptidão física. As
aulas de grupo, também, foram uma constante no decorrer do meu estágio. O projeto
final foi desenvolvido com o intuito de promoção e divulgação da atividade juntos dos
clientes e comunidade do ginásio.
Durante o decorrer desta unidade curricular consegui solidificar conhecimentos
adquiridos ao longo dos três anos de licenciatura, e acredito que me encontro melhor
preparado para o mercado de trabalho.
A produção deste relatório de estágio segue de acordo com os seguintes tópicos:
caracterização da entidade acolhedora; objetivos e calendarização; atividades
desenvolvidas.

Palavras-chave: Avaliação e prescrição de exercício físico; Aulas de Grupo;
Acompanhamento em sala de exercício
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Introdução
Em prol do término da Licenciatura em Desporto, o meu estágio no campo de
ação da unidade curricular de Estágio em Exercício Físico e Bem Estar, com um total de
contacto prático de 420 horas, relativo ao 3º ano da licenciatura em Desporto da Escola
Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda
(IPG).
Na generalidade o objetivo da unidade curricular de estágio é aprimorar as
competências pré-adquiridas em sala de aula que possam corresponder à realidade do
terreno (casos práticos), sempre com a capacidade de reflexão crítica sobre uma
intervenção profissional nos domínios da investigação, do conhecimento científico,
técnico e pedagógico. De uma forma simplista o estágio fornece-nos ferramentas
essenciais ao desenvolvimento de competências adquiridas na vertente teórica, o que
nos permite uma aprendizagem prática essencial ao bom sucesso profissional na
carência de erros comuns.
A seleção da entidade acolhedora foi o Polis Fitness Club, situado na Rua 4 de
Outubro Zona Industrial da Guarda-Gare, Lt 7, com o qual foi assinada a convenção de
estágio (anexo 1) para a realização do mesmo. Para a escolha deste local de estágio tive
em consideração os serviços de excelência que apresentava bem como os instrutores
presentes que me poderiam ensinar tudo o que procurava para poder crescer como
futuro profissional na área do fitness. A quantidade de oportunidades futuras nesta
entidade eram sem dúvida um enorme leque e um possível ensejo, uma vez que a sua
abertura tinha decorrido há pouco mais de meio ano.
Para isso a orientação da Professora Bernardete Jorge teve um papel fundamental
no decorrer de todo o processo envolvente, juntamente com o tutor de estágio e
supervisor Ricardo Simão.
Num total de cerca de 420 horas, refiro que o ganho de competências nas várias
áreas de intervenção, nomeadamente nas aulas de grupo e em sala de exercício, foi
notório ao longo deste ano, atendendo aos vários fatores e adversidades que possam
condicionar o desempenho pessoal do próprio enquanto estagiário.
Este documento apresenta vários pontos relacionados com o Estágio, estando
dividido e composto por três partes:
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•

Parte I – Caracterização da entidade acolhedora – Análise à entidade de estágio,
nos vários parâmetros.

•

Parte II – Objetivos e Calendarização – Finalidade do estágio, bem como toda a
calendarização anual.

•

Parte III – Atividade Desenvolvidas – Análise aos estudos caso e aulas de grupo

2

Parte I – Caracterização da Entidade Acolhedora

3

1.1 - Caracterização da entidade acolhedora
O Polis Fitness Club criado através da
empresa Postura Obrigatória, Lda. conta com 1200
metros quadrados de espaço físico disponibilizando
os seguintes serviços: sala de exercício, quatro
salas para aulas de grupo, um gabinete de avaliação Figura 1 - Edifício do Polis Fitness Club
(fonte: Autor)
para a componente física e corporal, espaço kids,
zona de relaxamento, consultas de nutrição e treinos outdoor. Nos pontos a seguir, estão
descritos, de forma pormenorizada, cada um dos serviços ao dispor dos clientes no
respetivo ginásio. (fonte da instituição acolhedora)
•

Sala de Exercício: um espaço amplo com uma vasta gama de máquinas de
musculação, peso livre, barras, discos, halteres, bancos, material para o treino
funcional, jaula funcional, máquinas de cardiofitness (passadeiras, elípticas,
remos e bicicletas), zona de alongamentos e de mobilidade. Conta com um
horário desde as 07h00 às 22h00 nos dias uteis da semana, no sábado o horário é
das 09h00 às 18h00 e no domingo das 10h00 às 14h00.

•

Avaliação Física: dispõe de dois tipos de avaliação, uma mais básica e rápida
para medições de peso, % massa gorda, massa magra, água, gordura visceral e
outra avaliação mais pormenorizada para aqueles que pretendam que o seu
treino esteja mesmo adaptado a todas as suas características, permitindo a
avaliação das capacidades físicas (flexibilidade, força, resistência, capacidade
cardiorrespiratória...) e de perímetros musculares.

•

Espaço Kids: espaço reservado para que os pais ou familiares possam deixar as
crianças em segurança enquanto treinam. Encontra-se dividido com vidro
especial permitindo sempre uma boa visibilidade.

•

Espaço Relax: zona resguardada e com ambiente calmo e descontraído onde o
cliente pode usufruir do Banho Turco, sendo estes excelentes equipamentos para
o relaxamento e recuperação muscular, desobstrução das vias respiratórias,
limpeza da pele, aumento da circulação, melhoria do movimento articular e
alívio do stress.
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•

Aulas de Grupo: são aulas conduzidas por um instrutor credenciado que orienta
um grupo de pessoas a fazer determinados movimentos e exercícios ao som de
músicas motivantes. Por serem feitas em grupo proporcionam um espírito de
equipa, companheirismo e desafio, tornando-se uma óptima forma de
desenvolver relações sociais. Num total de cerca de 50 aulas semanais, entre
elas, TRX, Grit®, Body Combat®, Body Pump®, Fitball, GAP, Balance,
Zumba®, Yoga, Yoga Kids, Pilates Clínico, Localizada, Bootcamp, Cycling,
Core, Fitwalking, Mobilidade e Hipopressivos. Em anexo (anexo 2), segue o
horário semanal das aulas de grupo.

•

Treino Outdoor: uma vez que o ginásio dispõe de um espaço exterior bastante
amplo, é aproveitado para realizar aulas e treinos ao ar livre. Neste espaço o
objetivo é realizar circuitos de treino, treino militar, aulas de grupo, organização
de eventos ou outros.

•

Consultas de Nutrição: é um serviço com uma nutricionista para todos aqueles
que queiram melhorar ou adaptar a sua rotina alimentar, permitindo assim,
alcançar com mais sucesso os objetivos de cada cliente.
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1.3 - Caracterização dos Recursos
Neste ponto irei abordar os recursos necessários ao bom funcionamento do Polis
Fitness Club, tanto os humanos como os materiais
1.3.1 - Recursos Humanos
O Polis Fitness Club dispõe de vários recursos humanos que se encontram descritos
de acordo com o organograma da figura 2.

Figura 2 - Organograma dos recursos humanos do Polis Fitness Club (fonte: Polis Fitness Club)
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1.3.2- Recursos Físicos
O Polis Fitness Club dispõe de uma sala de exercicio convencional com máquinas
direcionadas para o trabalho de força (figura 3) nas suas diferentes manifestções, para
trabalho de carácter mais cardiovascular (figura 4), e ainda dispõe de um espaço para
treino mais funcional e metabólico, espaço de crosstraining (figuras 5 e 6).

Figura 4 - Sala de Exercício – Treino de
Força (fonte: Autor)

Figura 6 - Espaço de Crosstraining (fonte:
Autor)

Figura 3 - Sala de Exercício - Treino
Cardiovascular (fonte: Autor)

Figura 5 - Espaço de Crosstraining (fonte:
Autor)

O segundo piso é composto por 4 salas para aulas de grupo tendo cada uma a sua
finalidade/especificidade de acordo com determidada modalidade no que diz respeito às
aulas de grupo, consoante o material disponivel em cada uma das salas (figuras 7, 8, 9 e
10).

Figura 7 - Estúdio 1 para Aulas de
Grupo (fonte: Autor)

Figura 8 - Estúdio 2 para Aulas de
Grupo (fonte: Autor)
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Figura 8 - Estúdio 2 para Aulas de
Grupo (fonte: Autor)Figura 9 Estúdio 1 para Aulas de Grupo

O horário das aulas de grupo e a respetiva disposição para cada sala encontran-se
em anexo (Anexo 2).

Figura 9 - Estúdio 3 para aulas de Cycling e
Fitwalking (fonte: Autor)

Figura 10 - Estúdio 4 para Aulas de Grupo
(fonte: Autor)

Como já tinha referido anteriormente, o Polis Fitness Club dispõe de um gabinete
de avaliação da composição corporal e da aptidão física (figura 11). À disposição do
cliente enconta-se também uma receção (figura 12) para qualquer esclarecimento de
duvidas, marcação/inscrição para aulas de grupo, pagamento da mensalidade e outros
serviços bom como a venda de produtos (ex. águas, produtos de suplementação, entre
outros…).

Figura 11 – Gabinete de Avaliação (fonte:
Autor)

Figura 12 – Receção (fonte: Autor)
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Concilia com dois balneáreos, um masculino outro feminino, com espaço para
banhos e cacífes que premite uma melhor organização do espaço, em conjunto com uma
sala de banho turco para relaxamento (figuras 13, 14 e 15). O espaço Kids (figura 16), é
um espaço destinado às crianças. As plantas do edificio seguem nos anexos 3 e 4
relativamente aos pisos.

Figura 13 - Balneários zona de banhos (fonte:
Autor)

Figura 14 - Balneários zona de vestuário
(fonte: Autor)

Figura 15 – Sauna e banho Turco (fonte:
Autor)

Figura 16 – Espaço Kids (fonte: Autor)

1.3.3- Recursos Materiais
Nos Anexos 5, 6, 7 e 8 encontram-se descriminado todo os material disponivel ao
dispor do instrutor e do cliente no auxilio ao processo de treino.
1.3.4- Publico Alvo
Neste ponto irei abordar o público alvo do Polis Fitness Club.
O tipo de público que frequentam o Polis Fitness Club é composto,
maioritariamente por habitantes da cidade da guarda. O ginásio conta com 1011 no
total, sendo que atualmente estão 485 clientes ativos. (fonte do Polis Fitness Club).
9

Na tabela 1 encontra-se representados o número de clientes ativos distinguidos
por género e idade.
Tabela 1 - Número de clientes ativos diferenciados por género e idade (fonte: Polis Fitness Club)

Género

Feminino

Masculino

0- 9

6

3

10 - 19

16

17

20 - 29

50

38

30 - 39

85

68

40 - 49

78

35

50 - 59

43

20

60- 69

18

3

≥70

3

2

Total por género

299

186

Idade

Total de clientes ativos

485

No gráfico 1 estão descritos por género e idade todos os clientes ativos do Polis
Fitness Club.

População alvo
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Gráfico 1 - População Alvo do Polis Fitness Club
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1.4 - Atividades de Grupo do Polis Fitness Club

Nas atividades de grupo grande parte das vezes os exercícios são realizados ao
som de vários tipos de música, dependendo do tipo de aula, assim será o caracter da
aula, o que permite motivar os clientes, (Karageorghis & Deeth, 2002; Szabo &
Griffiths, 2003; Tenenbaum et al., 2004). Permite interpretar a música com os
exercícios, marcar o ritmo de execução dos exercícios e ainda ter um maior controlo
sobre o número de repetições realizadas ou o tempo no exercício (Franco & Santos,
1999; Kennedy, 2000).
São inúmeras as aulas de grupo existentes no Polis Fitness Club, aulas com maior
ou menor intensidade de modo a agradar os seus clientes proporcionado uma grande
oferta ao nível dos horários das mesmas.
Core: Tem como principal objetivo trabalhar músculos abdominais da região
lombar, chão pelvico, no sentido de melhorar a estabilidade e melhor performance da
região média. Aula com duração de 30 min. (Kibler, Press, & Sciascia, 2006).
TRX: TRX de Total-body Resistence Exercise, é uma aula de treino em suspensão
que garantem melhor agilidade, tonificação, aumentos de força dinâmica e estática, e
resistência muscular. Aula de duração igual a 30 mim. (Gaedtke & Morat, 2015).
GAP: Aula que tem com principal objetivo trabalhar glúteos, abdominal e pernas.
Aula com duração de 30 min.
Cycling: Aula de caracter aeróbio onde se trabalha essencialmente os membros
inferiores, melhorar o sistema cardiovascular e o sistema respiratório e resistência
muscular. Aula com duração de 30 a 45 min. (fonte do site ACTIVE).
Localizada: Nas aulas são realizados exercícios localizados que têm como
objetivo melhorar a força e/ou a resistência muscular e/ou estabilização. Aula com
duração de 45 min. (Franco, 2009).
BodyPump®: Aula com peso livre que permite fortalecer os principais músculos
do corpo, nos vários planos do movimento. Uma aula de 45 minutos composta por dez
faixas de musica motivante. (fonte LesMills).
Fitball: É uma aula que ajuda a melhorar a postura, a flexibilidade, e o equilibrio
que trabalha várias regiões do corpo em simultâneo. Muito usado também na
11

reablilitação, e na performance desportiva. Tem uma duração de 45 min. (Fernandes, et
al.).
Pilates Clinico: Através de uma série de exercícios no colchão, o método de
Pilates promove a reeducação neuromuscular em posições e planos funcionais, sempre
com o foco na estabilização central (Bryan & Hawson, 2003). Aula com duração de 45
min.
Bootcamp: Treino funcional ao ar livre normalmente em circuito baseado no
conceito militar. Aula com duração de 45 min.
Grit®: Composto por três aulas distintas, cardio, pliometria e força é uma aula de
alta intensidade intrevalada ao som da música por periodos de exercício e de repouso.
Promove essencialmente a força, resistência muscular e cardiovascular e agilidade. Aula
com duração de 30 min. (fonte LesMills).
STEP: Segundo Jucá (1993), o “Step” é uma forma de treino, que consiste em
subir e descer a plataforma “o step” de forma coreografada com alturas reguláveis. A
importância da atividade do “Step” consiste na melhoria do sistema cardiorrespiratório,
com a vantagem de ser uma modalidade em que o impacto sobre as articulações é
controlado. Aula com duração de 30 min.
Zumba: É uma modadlidade que concerta coreografias de aerobica com vários
tipos de dança. O impacto é essencialmente aeróbio, de força e resistência muscular
aumentando assim o dispêndio energético, a tonificação muscular e a capacidade cardio
respiratória. (Perez e Greenwood, 2009). Aula com duração de 45 mim a 1 hora.
BodyCombat®: Aula de grupo que reúne diversos estilos de artes marciais (boxe,
capoeira, jiu jitsu, karatê, kick boxing, muay thay, entre outros) coreografada e
estruturada de forma a desenvolver a potência, velocidade e resistência, sem qualquer
contacto fisico. Aula com duração de 45 min. (fonte LesMills).
Mobilidade: Aula que permite desemvolver a amplitude articular e flexibilidade.
A duração desta aula ronda os 30 mim. (fonte Wellness Club)
Balance: Modalidade que trás benificios para o corpo e para a mente, procura
através de músicas calmas trabalhar a região do core, flexibilidade, agilidade e
equilíbro. Duração da aula é de 30 mim. (fonte Viva Fit)
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Fitwalking: Aula com elipticas semelhante ao cycling, permite desemvolver a
capacidade cardiovascular e essencialmente um coordenação ciclica entre os membros
superiores e inferiores com varios niveis de intensidade. Aula com uma duração média
de 30 a 45 mim. (fonte Fitwalking).
Yoga: Conforme Battison (1998), o Yoga apresenta um historial de benefícios
terapêuticos na promoção da saúde e da qualidade de vida. A duração da aula pode
ultrapassar a uma hora.
Hipopressivos: A ginástica hipopressiva, é um conjunto de posturas e
movimentos respiratórios, que provocam uma queda na pressão intra-abdominal, uma
melhor activação dos músculos do chão pélvico e abdominais, especialmente o
transverso. Auxilia também na reabilitação pós-parto, (Ribeiro, Valente , Lorenz ,
Nunes, & Latarre, 2017)
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Parte II – Objetivos e Calendarização
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2.1 - Horário e Calendarização
O horario semanal reletivamente à atuação dos estágiarios está ilustrado na figura
17. No anexo 9 segue o calendário anual de atuação e momentos de avaliação da
unidade curricular assim como a calendarização de todos os dias de contacto.

Figura 17 - Horário dos Estagiários do Polis Fitness Club (fonte: Autor)

2.2 - Áreas de intervenção
De acordo com o guia de funcionamento da unidade curricular o estágio permite
ao aluno a exploração e aplicação das várias metodologias no que diz respeito ao
fitness. Posto isto, e relativamente aos serviços que o local de estágio disponibliza, as
áreas de intervenção surgem no âmbito da sala de exercício e das atividades de grupo.

2.3 - Objetivos
Os objetivos variam conforme as áreas de intervenção, neste caso na sala de
exercício e nas aulas de grupo. Assim, em articulação com o meu tutor de estágio foram
formulados os seguintes objetivos:
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2.3.1- Objetivos Gerais:
•

Aprofundar competências que disponham de uma intervenção profissional;

•

Aprofundar conhecimentos adquiridos durante o percurso académico por mim
efetuado;

•

Consolidar o nível de conhecimentos científico, técnico e pedagógico;

•

Refletir criticamente sobre a operação profissional e readaptar procedimentos
sempre que necessário;

•

Incentivar à prática de exercício físico regular.

2.3.2- Objetivos Específicos na sala de exercício:
•

Corrigir erros técnicos;

•

Intervir em caso de necessidade;

•

Elaborar e prescrever um plano de exercício físico;

•

Avaliar o cliente numa primeira fase inicial;

•

Efetuar a avaliação da aptidão física e da composição corporal;

•

Desenvolver trabalhos de organização e gestão do espaço.

2.3.3- Objetivos Específicos nas Atividades de Grupo:
•

Observar e analisar as metodologias utilizadas;

•

Lecionar de forma autónoma as aulas propriamente ditas;

•

Aplicar adequadamente o material específico nas diferentes sessões;

•

Conseguir projetar a voz de forma clara;

•

Ajustar e adequar cada situação às adversidades que possam surgir.

•

Criar bom clima de aula.

•

Incentivar os clientes.
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2.4 - Definição das fases de intervenção
1º fase – Integração e planeamento
Esta fase decorreu de 3 de outubro de 2018 a 14 de Novembro de 2018.
Nesta fase de integração e organização/ planeamento foram desemvolvidas várias
reuniões preparatórias, quer com a orientadora de estágio quer com o tutor, a fim de ser
delineado o planeamento e a calendarização das atividades a desenvolver. Foi ainda
elaborado o Plano Individual de Estágio e o Poster.
Este período culminou com a observação em aulas de grupo bem como em sala de
exercício onde podemos efetuar os respetivos relatórios de cada observação.

2º fase – Intervenção (observação, colecionação , lecionação ou autonomia)
Esta fase decorreu 15 de novembro de 2018 a 13 de junho de 2019
Após a fase anterior, deu-se inicio a uma fase de observação de aulas de grupo,
sendo de máxima importância a realização do relatório de cada observação efetuada
respetivamente a cada aula.
A realização de sombra foi o passo seguinte, a aula era orientada por um instrutor
creditado ao qual nós estagiários acompanhávamos também mas unicamente com o
intuito de perceber a dinâmica enquanto instrutores sem uma intrevenção direta no
decorrer da aula.
O desafio após a fase de realização de sombra era executar uma intervenção direta
e pedagógica nas aulas de grupo ganhando autonomia para a lecionação da aula por
completo. Também acompanhar clientes e prescrever exercício físico individualizado
foi um dos desafios conquistados por mim enquanto estagiário.
3º fase – Conclusão
Esta fase decorrereu de 14 de junho de 2019 a 8 de Julho de 2019
Nestas datas foram apreciados os objetivos definidos anteriormente. A primeira
data coincide com o término das horas de contacto. Por sua vez a segunda data é
relativa à entrega o relatório de estágio, do dossier e a respetiva defesa.
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Parte III – Atividades Desenvolvidas
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3.1 - Aulas de grupo
Neste ponto irei abordar algumas aulas por mim lecionadas bem como atividades
em que participei.

3.1.1- Atividades Regulares
Relativamente as aulas de grupo, numa fase inicial os registos de observações das
aulas tinham uma grande importância para nós estagiários já que era o primeiro contacto
com as mesmas, apesar de não ser de forma direta. A observação consiste num processo
de captação de representações através da sua visualização (Sarmento, 2004).
A observação das aulas neste contexto prendia-se a abordagem para uma tomada
de decisão fundamentada sobre o processo de ensino e aprendizagem (Reis, 2011), de
forma a num momento posterior ser possível de lecionar as aulas de forma autónoma e
independente. De acordo com outros autores (Sarmento et al. 1998), a observação
sistemática de comportamentos de um modo qualitativo, é um instrumento que tem
dado aos treinadores facilidades de desenvolvimento das várias práticas de forma a
orientar da maneira mais eficaz, segura e adequada (Gladwin (2017, citado por Teixeira
2017).
Após o registo das observações foi-me lançado o desafio de dar parte da aula de
STEP. Por ser uma aula coreografada e ritmada ao som da música, a dificuldade é
acrescida. Criei dois blocos (32 tempos cada), com passos básicos de STEP. Desde
então a minha evolução pessoal tornou-se notória e consegui começar a lecionar a aula
de forma autónoma, mas, que numa primeira fase contava sempre com a supervisão da
instrutora responsável pela aula. Partindo deste início que considerei de grande
relevância, comecei a dar outras modalidades. As primeiras 4 a 5 aulas eram sempre
coorientadas e supervisionadas pelos instrutores, sendo que após esse período o desafio
de lecionar uma aula de grupo era da minha inteira responsabilidade. Dirigi então, de
forma autónoma, as seguintes aulas: STEP, TRX, Mobilidade, Fitball e Cycling. Nos
anexos 10, 11, 12, 13 e 14 respetivamente, e encontram os planos de aula relativos a
cada modalidade por mim lecionada. Na calendarização anual disposta no anexo 15
encontram-se todas as aulas que lecionei no que diz respeito ao tempo.
As modalidades apresentam cada vez mais um maior número de espectros aos
quais podemos trabalhar. É importante desde início perceber o objetivo de cada aula: 19

A aula apresenta um impacto cardiovascular? – Ou simplesmente vai ao encontro de um
trabalho de força resistente? – Encontramos também aulas em que a prioridade se centra
com o trabalho de correção postural e controlo do movimento associado à respiração.
Esta avaliação diagnóstica por parte do instrutor é fulcral, pois pretende-se definir o
impacto que cada atividade irá ter perante os clientes.
Outro ponto que considero importante é a intensidade versus a duração/volume.
Quer com isto dizer que se uma aula tiver uma intensidade considerável o seu volume é
reajustado de acordo com essa mesma intensidade. Ao contrário seria também se a aula
tivesse uma maior duração a intensidade teria de ser menor comparativamente a uma
aula com uma grande intensidade.
Contudo e independentemente do tipo de aula a estrutura é similar em todas: 1º
aquecimento; 2º Parte Fundamental; 3º Retorno à Calma; 4º Alongamentos (Teixeira,
2017).

3.1.1.1- Mobilidade
A aula de mobilidade tem uma duração de 30 minutos. A mobilidade articular é
uma das componentes da aptidão física, que segundo, Santos e Oliveira (2006),
apresenta grande relevância ao nível da saúde, qualidade de vida e desempenho
desportivo quer nos movimentos mais simples quer nos mais complexos. Na perspetiva
de outros autores (Kisner e Colby, 1998), a mobilidade apresenta-se como o controlo de
um movimento em torno de uma determinada articulação ou articulações, a quando de
uma livre amplitude de movimento sem provocar dor ou restrições, podendo o músculo
relaxar para receber uma força de alongamento.
É uma aula que requeria uma rigorosa preparação prévia, devido à sua exigência.
A seleção dos exercícios por vezes tornava-se complexa devido ao nível de aptidão dos
praticantes. Utilizava essencialmente exercícios de grandes amplitudes quer em
movimentos dinâmicos, quer estáticos de uma determinada articulação ou articulações.
Um exemplo, na preparação destas aulas, era a adaptação de algumas posições de
YOGA quer estáticas ou dinâmicas são uma boa maneira de trabalhar mobilidade
articular.
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Em determinadas aulas recorri a material como, elásticos, quando os clientes
estavam preparados para a sua utilização. Este tipo de material ajuda a aumentar a
exigência e a intensidade da aula.
Algumas dificuldades foram surgindo, nomeadamente patologias osteoarticulares
que determinados clientes apresentavam, mas que com a pesquisa e ajuda da nossa
equipa de instrutores foram facilmente ultrapassadas sem comprometer a saúde física
dos nossos clientes.

3.1.1.2- TRX
TRX é uma aula de treino em suspensão cujo o objetivo é trabalhar o corpo como
um todo, dado que todos os exercícios acabam por recrutar as grandes massas
musculares, e serem no sentido de estabilizar o movimento em torno de várias
articulações, já que muitos dos exercícios realizados no treino em suspensão são
multiarticulares (Mallamann, 2014). Este método de treino surgiu com vista à
reabilitação de pessoas com limitações em determinados padrões de movimento (Silva
et al. 2012). O TRX enquanto método de treino em suspensão aparenta trazer ganhos ao
nível da força, resistência, agilidade e flexibilidade (FITNESS ANYWHERE, INC.,
2010). Foi desenvolvido, enquanto material, por um oficial da marinha dos Estados
Unidos da América, com o objetivo de facilitar o treino físico exigido pelos cenários de
combate, longe de todos os aparelhos disponíveis numa sala de exercício convencional,
(FITNESS ANYWHERE, INC 2010).
No Polis Fitness Club esta aula era de grande adesão por parte de muitos clientes,
as vagas esgotavam facilmente, sendo que cada aula tinha um máximo de 15 praticantes
que era o número de TRX existentes na aula.
O que achei mais difícil na ministração desta modalidade foi o a escassa
variabilidade de exercícios o que tornava a aula monótona passado algumas sessões.
Contudo e perante alguma pesquisa realizadas, consegui trazer algo de novo, podendo
dividir a aula em várias partes: no trabalho de força resistente; no trabalho de impacto
cardiovascular. No recrutamento de força resistente começava por utilizar exercícios
que recrutavam grandes massas musculares reduzindo a complexidade dos exercícios
(grandes massas musculares para pequenas massas musculares) à medida que a aula
decorria, a fadiga instalava-se. Na parte de impacto cardiovascular utilizava exercícios
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mais dinâmicos e com frequência gestual mais elevada, não aumentando em demasia a
complexidade do exercício.
Era uma aula que tinha uma duração entre 30 a 45 minutos.
3.1.1.3- STEP
Como referi inicialmente a aula de STEP foi realmente um desafio enorme para
mim.
Por ser uma aula coreografada no que diz
respeito ao STEP coreografado, a montagem de
blocos consoante os ritmos musicais, os tempos,
as frases músicas, esta aula requeria mais treino
e preparação já que os clientes se encontravam
num patamar médio-alto.
O STEP é considerado uma modalidade
amplamente praticada principalmente pelo sexo

Figura 18 - Aula de STEP (fonte: Autor)

feminino que visa a melhoria da aptidão física, mais propriamente a capacidade
aeróbica (Olson et al., 1996). Consiste em subir e descer uma plataforma com
movimentos coreografados, nomeadamente passos de aeróbica (Marques & Novaes,
2002). Esta plataforma apresenta três alturas diferentes podendo ser assim aumentada a
intensidade do exercício sempre que a aula se torne fácil do ponto de vista do cliente.
Outra forma de aumentar a complexidade da aula, para além da complexidade da
própria coreografia é o aumento dos BPM´s da música, ou seja, quantos mais
batimentos por minuto a música apresentar mais rapidamente os passos de cada bloco
são executados.
Utilizei o método de pirâmide invertida, e de adição, para que a assimilação dos
passos de cada bloco fosse mais eficaz por parte dos clientes. Na coreografia em
pirâmide o número de repetições de cada passo por bloco é diminuído
progressivamente. O método por adição, utiliza para construir uma coreografia com
vários blocos voltando sempre ao anterior, quando é adicionado um novo. Depois de
explicado um primeiro bloco e este assimilado (A), adicionada um novo (B), e assim
que assimilado voltava ao primeiro (A-B) (Barbosa, & Queirós, 2005). Formei então
um total de 6 blocos, sendo que cada bloco era constituído por 32 tempos musicais, até
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dar origem ao produto final a coreografia, sendo que a complexidade do primeiro bloco
comparativamente ao último era muito mais acessível.
Quanto à estrutura da aula realizava numa primeira fase, uma ativação funcional com
passos de aeróbica fora do step, e no decorrer da aula introduzia passos no STEP, e
prosseguindo com a aula normalmente. No retorno à calma realizava alongamentos
estáticos com recurso ao step.

3.1.1.4- Fitball
A modalidade Fitball nasceu na Suíça, dando origem ao nome de bola suíça, e é
utilizada nos dias de hoje para inúmeros tipos de treino. Força, equilíbrio, flexibilidade
e coordenação são algumas das capacidades possíveis de trabalhar com esta ferramenta,
onde podemos juntar também halteres, elásticos, discos para o aumento da
complexidade e a intensidade da aula.
Uma aula de 30 minutos, que pode ser em parte coreografada ao som da música,
ou então gerida por tempo de trabalho e descanso. Utilizei aulas de Fitball por estações
(circuito), em que escolhia vários exercícios e consoante o número de pessoas, podia
recrutar mais ou menos exercícios ou então organizava a aula em grupos de duas
pessoas em que uma trabalhava no descanso da outra.
O aquecimento ocupava cerca de 7 minutos da aula com uma mobilização
articular geral bem como uma ativação muscular simples.
3.1.1.5- Cycling
O ciclismo indoor consiste em pedalar em
uma bicicleta estacionária ao som do ritmo
musical, com o objetivo de trabalhar a resistência
aeróbia e anaeróbia (Deschamps & Filho, 2005).
As aulas duravam cerca de 45 minutos. A seleção
musical ia de acordo com o tipo de estímulo que Figura 19 - Aula de Cycling (fonte:
eu pretendia exercer nos clientes. Tinha então

Autor)

faixas de aceleração, em que a intensidade (resistência) era baixa mas a cadência da
pedalada era elevada; de subida, cadência média resistência média/alta; progressivas,
em que se começava com uma cadência elevada e ia diminuindo à medida que a
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resistência aumentava; descidas e subidas, em que ora pedalava de pé ora sentado.
Normalmente o ritmo musical (bpm), dita a cadência da pedalada.

3.1.1.6- BodyPump®
O BodyPump® é uma modalidade patenteada pela marca LesMills® gerida a
nível nacional pela empresa Manz®.
É uma modalidade que consiste em trabalho com barras e discos dividida por 10
faixas, sendo a primeira de aquecimento e a última de retorno à calma. As outras 8
faixas dividem o trabalho nos diferentes grupos
musculares,

pernas,

peito,

costas,

tricípites,

bicípites, ombros, lunge (pernas) e abdominal.
No lançamento do BodyPump® 108 tive o
privilégio de lecionar duas faixas, pernas e peito,
sempre com a orientação do tutor de estágio e
instrutor da modalidade visto ser uma modalidade
patenteada onde a formação e as posteriores
reciclagens serem necessárias por isso não me foi Figura 20 - Aula de BodyPump® (fonte:
permitido lecionar a aula na totalidade e de forma

Autor)

autónoma. Neste tipo de aula a minha maior dificuldade foi mesmo enquadrar o
exercício no momento exato da música, bem como as mudanças no tempo de execução
dos exercícios, as variantes e até mesmo o gesto técnico em determinados exercícios,
outro desafio era de decorar e memorizar cada faixa.
É uma aula que tem uma duração de 45 ou de 60 minutos.

3.1.1.7- Zumba®
O Zumba® tal como o BodyPump®, é uma marca
patenteada e como tal é necessário a formação por parte do
instrutor para poder dar essa mesma aula. No entanto nada
impediu que lecionasse 4 faixas com a orientação da
instrutora Nelly Henriques. Sendo ela a instrutora de
Zumba® no Polis Fitness Club, foi fundamental a cedência
de material didático para a montagem de cada faixa, bem Figura 21 - Aula de Zumba®
(fonte: Autor)
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como a faixa propriamente dita. De realçar que a minha orientadora de estágio
Bernardete Jorge também teve um papel fundamental nesta minha experiência.
Comecei por lecionar uma faixa simples, sem muitos passos e com uma liderança
quer à esquerda quer à direita relativamente fácil. Embora com algumas dificuldades o
feedback dos clientes foi positivo ao ponto de fazerem força para que fizesse a
formação. Foi uma experiência que certamente não irei esquecer.
Esta aula conta com uma duração de 45 minutos.
3.1.1.8- Pilates®
Criado por Joseph Pilates (1880-1967), consiste num método de treino que foca
essencialmente o centro do corpo como um “centro de força” pretendendo melhorar a
flexibilidade geral, postura de padrões de movimento em conciliação com a respiração
(Bertolla, Baroni, Junior, & Oltramari, 2007). Este método baseia-se em seis princípios:
a respiração, o controlo, a concentração, a organização articular, o fluxo de movimento
e a precisão. Visa a realização de movimento sem dor ou fadiga excessiva (Santiago,
2006).
A aula tem uma duração de uma hora e uma média de 25 pessoas por sessão. O
público alvo é essencialmente pessoas com idade superior a 50 anos, sendo que os seus
objetivos são simples, como realizar exercício físico de forma segura, sem grandes
impactos quer fisiológicos, metabólicos, musculares ou articulares.
Apesar das poucas aulas que dei, apercebi-me que provavelmente o mais difícil
nesta modalidade seria mesmo a variedade que o instrutor consegue dar, sendo um
completo desafio fornecer aos clientes (os de presença mais regular), exercícios novos
todas as aulas.
Na tabela 1 apresento o total de aulas de grupo desde o início do estágio em que
participei de forma direta ou indireta.
Tabela 2 - Contabilização das aulas de grupo nas várias fases de intervenção (fonte: Autor)

Fases de
Intervenção

Modalidades

Total

TRX

STEP

Mobilidade

Fitball

Cycling

BodyPump

Zumba

Pilates

-

Observação

3

4

2

1

4

3

2

2

21

Coorientação

0

2

0

0

1

6

2

2

13

Orientação

39

21

33

12

18

0

0

2

125
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3.1.2- Atividades Pontuais
Fora do contexto normal de aulas de grupo, o Polis Fitness Club, apostava na
realização de atividade pontuais com diversos objetivos: comemorar datas festivas,
promoção do ginásio, e dinamização de temáticas em prol da captação de novos
clientes.
A primeira atividade que presenciei foi o
Celorico Sports Fest, em que os instrutores e os
estagiários se deslocaram até ao evento, em
Celorico da Beira a fim de promover o ginásio.
Tínhamos um stand montado no evento (Figura
22), onde foi realizada uma competição de cariz
solidário que consistia em pedalar durante Figura 22 - Stand no Celorico Sports Fest
cinquenta minutos numa bicicleta estática e cada

(fonte: Autor)

quilómetro percorrido revertia a favor de uma instituição de caridade. Os vencedores,
foram os praticantes que percorressem o maior número de quilómetros. Foram
presenteados com produtos do Polis Fitness Club, toalhas e, luvas e, cantis. A atribuição
dos prémios era distinguida por género e por equipa.
Logo após esta data surgiu o Halloween,
onde a equipa técnica do Polis Fitness Club
apostou numa decoração alusiva ao tema (Figura
23) bem como uma indumentária apropriada à data
em causa. A seleção musical foi também de acordo

Figura 23 - Comemoração do Halloween
(fonte: Autor)

com a festividade.

Dia 14 de Fevereiro, comemorou-se o dia
dos namorados. A entidade de acolhimento
lançou um desafio aos casais que frequentavam
o ginásio: - a tirar uma foto em que o objetivo
era um treino a dois ou apenas a realização de
um exercício com sua a cara-metade. A melhor Figura 24 - Atividade Do Dia dos Namorados
(fonte: Autor)
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foto, isto é a mais criativa tinha um prémio para os dois participantes. Só contava como
foto válida desde que tirada no espaço do Polis Fitness Club (Figura 24).

3.2- Sala de Exercício
Desde o início do estágio o acompanhamento em sala de exercício foi uma
constante. O objetivo numa fase inicial era a interação com os clientes, para uma boa
relação social, de modo a criar um bom ambiente de ambas as partes. Percebi então que
uma boa fase de observação e integração era fundamental no meu processo enquanto
futuro profissional da área. Desde logo entendi que o nível de comunicação, expressão e
acima de tudo o que a meu ver causa de facto a diferença, a humildade, eram aspetos
que não só tinha de dominar como teriam de estar sempre presentes no meu dia-a-dia
dentro da sala de exercício. Confesso que não foi um processo fácil, já que me
considero uma pessoa tímida, mas com o passar do tempo, a perceção da dinâmica de
trabalho interna e até mesmo alguns clientes mais acessíveis em termos de
relacionamento social, tornaram a minha adaptação muito mais fácil.
Os objetivos em sala de exercícios são distintos por parte de cada cliente. Uns
procuram simplesmente uma prática regular de exercício físico, em função da promoção
da própria saúde e do bem-estar físico e emocional, enquanto que outros procuram o
ginásio por questões estéticas, por exemplo: aumento da massa magra, perda de gordura
para tonificação e beleza corporal de acordo com os padrões da sociedade.
A prática de atividade física regular proporciona vários benefícios para a saúde:
melhoria da aptidão cardiorrespiratória; redução dos fatores de risco de doença
coronária; diminuição da taxa de mortalidade e morbilidade; (ACSM, 2010).
Também segundo Heyward (2013), a prática regular de atividade física apresenta
um papel preventivo e reabilitador de doenças, nomeadamente na prevenção da
síndromes metabólicas e doenças coronárias e reabilitador quanto as alterações a nível
de perfil lipídico, auxiliando na perda e manutenção de peso, diabetes tipo 2, distúrbios
músculo-esqueléticos, doenças pulmonares e transtornos psicológicos.
Então o American College of Sport Medicine (ACSM) sugere linhas orientadoras
para que a prática de atividade física tenha benefícios para a saúde: para adultos (18-64
anos) e idosos (mais de 65 anos), um mínimo de 150 minutos semanais de atividade
aeróbia de intensidade moderada, sendo 30 minutos diários 5 vezes por semana, ou
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então 20 minutos, 3 dias por semana de intensidade vigorosa. Esta associação
recomenda também treino de força 2 vezes por semana, dias não consecutivos, para
adultos 12 a 8 repetições máximas e para idosos 10 a 15 repetições máximas. Para os
idosos recomenda também algum trabalho de equilíbrio, na prevenção de quedas, e de
flexibilidade.
Antes de uma prescrição de um programa de treino individualizado, é necessário
ter em conta: histórico médico, estratificação de risco o estado de aptidão física, o estilo
de vida atualmente adotado pelo cliente, a condição da composição corporal atual e a
que se pretende alcançar segundo os interesses do cliente no sentido de procurar
objetivos que nos ajudam a traçar um percurso linear (Heyward, 2013).

3.2.1- Avaliações Realizadas

Neste ponto o assunto centra-se nas respetivas avaliações realizadas aos clientes
da sala de exercício durante o estágio.
3.2.1.1- Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q)

O PAR-Q é um questionário composto por oito perguntas, de resposta afirmativa
ou negativa, que visa a deteção de eventuais aspetos comprometedores, nomeadamente
indivíduos assintomáticos, à prática de exercício físico. Se a alguma dessas perguntas
obtiver resposta positiva é necessária prescrição médica para que o cliente possa ser
submetido a um teste de avaliação da aptidão física, e posteriormente a um programa de
exercício.
O ACMS realça o peso da estratificação do risco de doença cardiovascular, na sua
9ª edição. Segundo o ACSM (2014) podemos categorizar os fatores de risco de doença
cardiovascular de acordo com a tabela 2. Podemos então categorizar a estratificação
através de patamares como: risco reduzido de doença coronária (DC); risco moderado
de DC; risco elevado de DC;
De acordo com o ACSM (2010), consideramos baixo risco de DC quando um
individuo apresenta um perfil assintomático, e que não apresente mais do que um fator
de risco. Risco moderado de DC, são classificados todos os indivíduos que tenham dois
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ou mais fatores de risco, mas não apresentem sintomas de DC. Quanto à categoria de
risco elevado de DC incluímos todos os indivíduos que apresentem um ou mais sinais
e/ou sintomas de DC ou até mesmo presença de DC. Podemos encontrar um
questionário PAR-Q no anexo 16.

Tabela 3 - Fatores de Risco de Doença Cardiovascular (adaptado de ACSM, 2014)

Fator de Risco Positivo

Critério
Homens ≥ 45 anos; Mulher ≥ 55 anos

Idade
Tabagismo
Sedentarismo
Obesidade
Hipertensão
Dislipidemia
Pré-diabetes

Histórico Familiar

Atual fumador, alguém que deixou de fumar há menos de 6
meses, ou alguém exposto a um ambiente de fumadores.
Ausência de participação no mínimo de 30 minutos de atividade
física de intensidade moderada em pelo menos 3 dias da semana
nos últimos 3 meses.
IMC ≥ 30 Kg/m² ou perímetro da cintura > 102cm no homem ou
> 88cm na mulher
PAS ≥ 140mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg, medida em duas
ocasiões diferentes, ou toma de medicação de combate à
hipertensão
Colesterol total ≥ 200 mg/dL, ou LDL ≥ 130 mg/dL, ou HDL ≤
40 mg/dL, ou medicação para a redução do colesterol
Glicémia ≥ 100 mg/dL e < 130 mg7dL em jejum, confirmada por
2 registos diferentes.
Enfarte de miocárdio, revascularização coronária ou morte súbita
antes dos 55 anos em familiar masculino direto, ou antes dos 65
anos em familiar feminino diretos.

Fator de Risco Negativo
Colestrol HDL

Critério
HDL ≥ 60 mg/dL

O IMC relaciona o peso com a altura, fornecendo valores de corte, presentes na
tabela 3 indicativos do excesso de gordura corporal e a ocorrência de sobrepeso
(Guedes, 2006). O IMC calcula-se através da equação abaixo descrita e pode ser
também um indicativo do estado de saúde da pessoa.

IMC =

Peso
Altura × Altura
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Tabela 4 - Valores de Referência do IMC (OMS, 2017)
Classificação

IMC (Kg/m²)

Excesso de Magreza
Normal
Excesso de Peso
Obesidade Grau I
Obesidade Grau I I

<18,5
18,6-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9

Obesidade Grau I I I

≥40

Outro indicador do estado de saúde pode ser a relação cintura anca presente na
tabela 4, mencionados por Bray & Gray (1988). É um valor obtido através da medição
do perímetro da cintura e da anca na parte de maior valor (tentativa-erro) e dividir o
valor obtido da medição da cintura sobre o valor obtido da anca. Segundo Heyward e
Stolarczyk (2000), a relação C/A fornece uma estimativa da distribuição da gordura na
parte superior do corpo e indica a predisposição individual a DC ou diabetes.
Tabela 5 - Valores de referência da relação C/A (Bray & Gray, 1988)

HOMENS
Classificação

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

Baixo

< 0,83

< 0,84

< 0,88

< 0,90

< 0,91

Moderado

0,83 a 0,88

0,84 a 0,91

0,88 a 0,95

0,90 a 0,96

0,91 a 0,98

Alto

0,89 a 0,94

0,92 a 0,96

0,96 a 1

0,97 a 1,02

0,99 a 1,03

Muito Alto

> 0,94

> 0,96

>1

> 1,02

>1,03

de riscos

Idade

MULHERES
Baixo

< 0,71

< 0,72

< 0,73

< 0,74

0,76

Moderado

0,71 A 0,77

0,72 A 0,78

0,73 a 0,79

0,74 a 0,81

0,76 a 0,83

Alto

0,78 A 0,82

0,79 a 0,84

0,80 a 0,87

0,82 a 0,88

0,84 a 0,90

Muito alto

> 0,82

> 0,84

> 0,87

> 0,88

> 0,90
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3.2.1.2- Avaliação da Composição Corporal
A avaliação da composição corporal é de extrema importância, pois fornece-nos
dados relativos ao estado da composição antropométrica e, morfológica de cada sujeito
avaliado. Lohman (1992), referiu que as medidas de composição corporal podem ser
utilizadas para avaliar padrões de crescimento e desenvolvimento como para quantificar
a gordura corporal. Permite também comparar resultados obtidos em diferentes
momentos temporais, e assim predizer a eficácia de uma determinada prescrição de
exercício. Segundo Teixeira (2017), podemos recorrer a vários métodos de avaliação da
composição corporal, são eles: métodos diretos, indiretos e duplamente indiretos.
Neste ponto irei centra-me essencialmente sobre os métodos duplamente indiretos,
sendo estes a avaliação da composição corporal através da bioimpedância, onde estão
referenciados os parâmetros na tabela 6, e os perímetros, retirados através de uma fita
métrica, também referenciados na tabela 7. Nos anexos 17 e 18, encontra-se um
exemplar de uma ficha de avaliação da composição corporal.
Tabela 6 - Parâmetros Composição Corporal e Bioimpedância

PARÂMETROS
Peso Corporal

Massa muscular tronco

Percentual de massa magra

Massa Muscular Perna direita

Percentual de Gordura

Massa Muscular Perna esquerda

Percentual de Gordura braço direito

Nível de aptidão física

Percentual de Gordura braço esquerdo

Percentual de água

Percentual de Gordura tronco

Densidade mineral óssea

Percentual de Gordura perna direita

Metabolismo de repouso

Percentual de Gordura perna esquerda

Idade metabólica

Massa Muscular

Massa magra

Massa Muscular braço direito

Massa Gorda

Massa Muscular braço esquerdo
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Tabela 7 - Componentes dos Perímetros e Circunferências

PERÍMETROS
Ombros

Abdómen

Braço Direito

Quadril

Braço Esquerdo

Coxa Direita

Antebraço Direito

Coxa Esquerda

Antebraço Esquerdo

Perna Direita

Cintura

Perna Esquerda

Na tabela 8 encontram-se referenciados os valores de coorte relativos ao
percentual de massa gorda. Estas tabelas são meramente para obter valores de referência
para que estes nos possam fornecer dados comparativos.

Tabela 8 - Valores de referência para a %MG (ACSM, 2014)

HOMENS
Idade
Categoria

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Muito magro

4,2-6,4

7,3-10,3

9,5-12,9

11,0-14,8

11,9-16,2

13,6-15,5

Excelente

7,9-10,5

12,4-14,9

15,0-17,5

17,0-19,4

18,1-19,4

17,5-20,1

Bom

11,5-14,8

15,9-18,4

18,5-20,8

20,2-22,3

21,0-23,0

21,0-22,9

Razoável

15,8-18,6

19,2-21,6

21,4-23,5

23,0-24,9

23,6-25,6

23,7-25,3

Mau

19,7-23,3

22,4-25,1

24,2-26,6

25,6-28,1

26,4-28,8

25,8-28,4

Muito mau

24,9-33,4

26,4-34,4

27,8-35,2

29,2-36,4

26,8-29,8

29,4-37,2

MULHERES
Idade
Categoria
Muito magro

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

11,4-14,0

11,2-13,9

12,1-15,2

13,9-16,9

13,9-17,7

11,7-16,4

Excelente

15,1-16,8

15,5-17,5

16,8-19,5

19,1-22,3

20,2-23,3

18,3-22,5

Bom

17,6-19,8

18,3-21,0

20,6-23,7

23,6-26,7

26,6-27,5

23,7-26,6

Razoável

20,6-23,4

22,0-24,8

24,6-27,5

27,6-30,1

28,3-30,8

27,6-30,5

Mau

24,2-28,2

25,8-29,6

28,4-31,9

30,8-33,9

31,5-34,4

31,0-34,0

Muito mau

30,5-38,6

31,5-39,0

33,4-39,1

35,0-39,8

35,6-40,3

35,3-40,2
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3.2.1.3- Avaliação da Resistência Muscular
Segundo Heyward (2013), este define resistência muscular como a capacidade
produzir tensão muscular durante um período prolongado, a uma intensidade
submáxima.
Então para a avaliação da resistência muscular realizei dois testes recomendados
pelo ACSM (2014), o teste da flexão de braços e o teste de abdominais.
O protocolo do teste de flexão de braços consistiu em colocar o cliente em
decúbito ventral com as pernas esticadas e as mãos alinhadas com o peito (ligeiramente
abaixo da linha dos ombros), colocando as palmas da mão no chão. O cliente empurra o
chão estendendo completamente os cotovelos mantendo o corpo numa posição neutra,
sendo que se é mulher pode colocar os joelhos no chão e se é homem coloca a ponta dos
pés. Conta como uma repetição, cada vez que a articulação do cotovelo realizar uma
flexão de pelo menos 45º e voltar à sua extensão inicial, sem nunca comprometer a
posição neutra do corpo. O teste termina após um minuto e o cliente terá de realizar o
maior número de repetições que conseguir nesse intervalo de tempo (Pollock &
Wilmore, 1993). Na tabela 9, estão descritos os valores de referência quanto ao teste de
flexão de braços.
Tabela 9 - Valores de referência do teste de flexão de braços, segundo Pollock e Wilmore (1993)

HOMENS
Idade

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Excelente

≥36

≥30

≥25

≥21

≥18

Muito bom

29-35

22-29

17-24

13-20

11-17

Bom

22-28

17-21

13-16

10-12

8-10

Razoável

17-21

12-16

10-12

7-9

5-7

Precisa melhorar

≤16

≤11

≤9

≤6

≤4

Categoria

MULHERES
Idade
Categoria
Excelente

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

≥30

≥27

≥24

≥21

≥17

Muito bom

21-29

20-26

15-23

11-20

12-16

Bom

15-20

13-19

11-14

7-10

5-11

Razoável

10-14

8-12

5-10

2-6

2-4

Precisa melhorar

≤9

≤7

≤4

≤1

≤1
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No teste de abdominais, o cliente encontra-se em posição de decúbito dorsal com
os pés apoiados no chão e os joelhos fletidos. O cliente realiza a flexão do tronco com
as mãos no chão e estas terão de percorrer uma distância de 12cm da posição inicial dos
dedos, marcado com uma fita adesiva. Na tabela 10 estão expostos os valores de coorte
relativo ao teste de abdominais.

Tabela 10 - Valores de referência do teste de Abdominais, segundo Pollock e Wilmore (1993)

HOMENS
Idade
Categoria
Bastante acima da
média
Acima da média

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

75

75

75

74

53

41-56

46-69

67-75

45-60

26-33

Na média

27-31

31-36

39-51

27-35

16-19

Abaixo da média
Bastante abaixo da
média

20-24

19-26

26-31

19-23

6-9

4-13

0-13

13-21

0-13

0

MULHERES
Idade
Categoria
Bastante acima da
média
Acima da média

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70

55

55

48

50

37-45

34-43

33-42

23-30

24-30

Na média

27-32

21-28

25-28

9-16

13-19

Abaixo da média

17-21

12-15

14-20

0-2

3-9

Bastante abaixo da
média

5-12

0

0-5

0

0

Nota: No anexo 19, encontra-se um exemplo de uma ficha de avaliação da
resistência muscular.
3.2.1.4- Avaliação da Força Máxima
A força máxima caracteriza-se como a capacidade máxima de um músculo ou
grupo muscular gerar tensão perante uma resistência também máxima

(Pereira &

Gomes, 2003).
Desta forma na prescrição do treino de força é necessário que este seja predito
através de uma determinada percentagem que neste caso é relativo a 1 repetição
máxima. Quer com isto dizer que é essencial determinar o valor de uma repetição
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máxima, para que possamos trabalhar a prescrição de treino sob forma de percentagens.
Para isso recorri a uma seleção de exercícios que considerei de maior relevância tendo
em conta os grupos musculares mais solicitados nos movimentos de puxar, empurrar,
agachar e flexão/extensão da anca. Utilizei então o método submáximo para cálculo de
uma repetição máxima através do Coeficiente de Repetições (Lombardi, 1989).
No anexo 20 está a ficha de avaliação da força máxima.
Este teste inicia-se com o cliente a realizar 8 a 10 repetições com uma carga
moderada. Após esta série de aquecimento, o cliente recupera 2 minutos e aumenta-se a
carga 10% (que deve corresponder a aproximadamente a 70% a 80% de 1 RM), e
realizar 3 a 4 repetições. Há novamente uma recuperação de 2 a 3 minutos onde se
aumenta 5% à carga anterior, devendo corresponder a 75% a 85% de 1RM. Nesta fase o
cliente realiza o maior número de repetições que conseguir com esta carga, sendo que,
se esta não ultrapassar das 10 repetições recorremos à tabela 11 do Coeficiente de
Repetições, e multiplicamos pelo número do coeficiente que corresponde ao número de
repetições realizadas. Se o cliente ultrapassar as 1º repetições, este deve recuperar 2 a 3
minutos e aumentar a carga entre 5% a 10% e realizar novamente o teste (Lombardi,
1989).

Tabela 11 - Coeficiente de Repetições de Lombardi (1989)

Repetições Completadas

Coeficiente de Repetição

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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3.2.1.5- Avaliação da aptidão cardiorrespiratória
A avaliação da aptidão cardiorrespiratória é essencial para nos fornecer indicação
do estado de aptidão que o cliente comporta e quais as intensidades de treino
recomendadas de acordo com o objetivo de cada cliente assim como os intervalos que
este pretende trabalhar. Utilizei dois testes submáximos, que implicam menor risco, são
mais económicos e proporcionam uma estimativa razoável do VO2máx (Heyward,
2013). Também segundo Heyward (2013), considera o VO2máx como a capacidade de
extrair do meio, transportar e oxidar oxigénio durante uma atividade física dinâmica
envolvendo grandes massas musculares.
Os dois testes por mim implementados foram: -Teste de cooper (Cooper, 1968), que
consiste em percorrer a maior distância no tempo limite de 12 minutos e registá-la. De
seguida recorremos a uma fórmula de predição a qual nos irá fornecer o VO2máx,
relativo ao cliente que realizou o teste. O protocolo da milha foi outro teste aplicado e
consiste em caminhar ou correr uma milha cerca de 1,6 quilómetros, no menor tempo
possível registando a frequência cardíaca final. Recorri à fórmula de George et al
(1993), para o cálculo do VO2máx. através das variáveis, peso, tempo despendido,
género e frequência cardíaca final.

Formula de George et al (1993):
VO2máx = 100,5 + (8,344*sexo) – (0,1636*peso) – (1,438*tempo) – (0,1928*FC)
Fórmula para o Teste de Cooper (1968):
VO2máx = 0,0268(distância, m) – 11,3
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Na tabela 12 estão descritos os valores de referência relativos à aptidão
cardiorrespiratória.

Tabela 12 - Valores de Referência do VO2máx (Dados do Physica Fitness Specialist Manual (2005))

HOMENS
Idade

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

≤ 41

≤ 40

≤ 37

≤ 34

≤ 30

≤ 27

42-45

41-43

38-41

35-37

31-34

28-30

Regular

46-50

44-47

42-45

38-42

35-38

31-35

Boa

51-55

48-53

46-52

43-49

39-45

36-41

Excelente

>56

>54

>53

>50

>46

>42

Categoria
Muito
fraca
Fraca

MULHERES
Idade
Categoria

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Muito
fraca

≤ 35

≤ 33

≤ 31

≤ 28

≤ 25

≤ 23

Fraca

36-39

34-36

32-34

29-30

26-28

24-26

Regular

40-43

37-40

35-38

31-34

29-31

27-29

Boa

44-49

41-45

39-44

35-39

32-36

30-36

Excelente

>50

>46

>45

>40

>37

>37

Nos anexos 21 e 22 estão exemplares de fichas de avaliação da aptidão
cardiorrespiratória.

3.2.2- Princípios de Treino
A elaboração do um plano de treino requer alguns critérios de entre os quais se
denominam de princípios de treino.
De acordo com Heyward (2013), o princípio da sobrecarga deve ser utilizado
para desenvolver componentes da aptidão física. Na presença de um estímulo de treino
este entra em fadiga e em posterior recuperação havendo uma supercompensação. Se
neste momento a carga aplicada for igual à anterior este vai-se adaptar e não sofre
alteração fisiológica, o que quer com isto dizer que para decorrer uma evolução na
aptidão física a carga exigida terá de ser superior à aplicada anteriormente. A alteração
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na intensidade da carga pode-se dar por aumento do número de repetições, número de
séries ou exercícios.
Um outro princípio fundamental é o princípio da especificidade de treino. Ainda
de acordo com Heyward (2013), o princípio da especificidade comporta que as
adaptações fisiológicas e metabólicas do organismo são especificidade de um tipo de
treino que por sua vez também é específico, ou seja, desta feita devemos atender ao tipo
de performance que queremos apresentar e realizar exercícios específicos de forma a
criar uma especialização, ao nível das ações dos músculos envolvidos, na velocidade e
amplitude do movimento, nos sistemas energéticos e na intensidade e volume de treino
(ACSM, 2002), que nos garanta um melhor desempenho em determinado tipo de
atividade.
O princípio da individualidade segundo Heyward (2013), diz-nos que o
planeamento de um programa de exercícios deve ter em conta fatores como a idade,
nível inicial de aptidão física, potencial de adaptabilidade e estado de saúde. Deste
modo a realização de um plano de treino deve ter em consideração os objetivos, as
capacidades de cada cliente de forma individual que da importância ao trabalho de
treino personalizado (Tavares, 2008).

3.2.3- Estudos de Caso
Irei apresentar os quatro estudos caso que acompanhei ao longo do meu estágio
bem como os resultados obtidos.
3.2.3.1- Cliente A
O cliente A é do género masculino, tem 54 anos, é trabalhador na indústria
automóvel, considera-se ativo pois tem uma quinta onde cultiva, tem animais e pratica
caça desportiva. Frequenta o ginásio há cerca de um ano e meio. O seu principal
objetivo era perda de massa gorda e a prática de exercício físico recomendada pelo seu
médico. A frequência semanal de ida ao ginásio era de duas vezes por semana.
Quando submetido ao questionário do PAR-Q, este respondeu negativamente a
todas as perguntas exceto à pergunta número cinco referente à pressão arterial. Após
este questionário, a estratificação de risco foi logo prioridade, onde a idade, a pressão e
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o IMC (28,33 Kg/m2) saltaram à vista. Sem sintomas ou sinais de DC, este cliente foi
avaliado em rico moderado de DC. Na tabela 13, estão descritos os elementos
cardiovasculares relativos ao cliente A da avaliação inicial.
Tabela 13 - Elementos Cardiovasculares do Cliente A

Parâmetro

Valor

Classificação

FC Máx teórica

166 BPM

-

FC Repouso

78 BPM

-

FC Reserva

88 BPM

-

Pressão Arterial Sistólica

151 mm/Hg

Hipertensão Estágio 1

Pressão Arterial Diastólica

99 mm/Hg

Hipertensão Estágio 1

Após uma breve análise dos dados, uma conversa mais aprofundada com o
cliente relativamente à modificação de alguns hábitos menos próprios neste tipo de
situação como: evitar bebidas alcoólicas e alimentos com alto teor de gordura, também
foi importante sensibilizá-lo e estimulá-lo para a importância da perda de peso e a
realização dos 150 minutos semanais de atividade física no sentido de controlar o peso e
a quantidade de massa gorda (Heyward, 2013).
De um modo geral e atendendo à estratificação de riscos de DC o cliente A, este
apenas podia realizar exercício físico de intensidade moderada.
Realizou-se posteriormente a avaliação da composição corporal, resistência
muscular, força máxima e aptidão cardiorrespiratória.
Na tabela 14 estão descritos os resultados relativos à composição corporal bem
como o IMC e a relação cintura/anca (C/A), presentes na tabela 15 referentes ao cliente
A. No presente relatório irei apenas abordar parâmetros da composição corporal que eu
considero de maior relevância.

Tabela 14 - Resultados da avaliação da composição corporal cliente A

Parâmetro

Valor

Classificação

Peso Corporal

99,60 Kg

-

Percentual de gordura

23,30 %

Razoável

Massa gorda

23,21 Kg

-

Massa magra

76,39 Kg

-

Percentual de massa magra

76,0%

-
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Tabela 15 - Resultados do IMC e da relação C/A do cliente A

Parâmetros

Valor

Classificação

IMC

28,33 Kg/m2

Excesso de peso

Relação C/A

1,00

Risco alto

Relativamente ao teste de avaliação da resistência muscular do cliente A, este
encontra-se descrito na tabela 16.

Tabela 16 - Resultados da avaliação da força resistente do cliente A

Parâmetros

Valor

Classificação

Teste de Abdominais

32 Reps

Na média

Teste de flexão de braços

20 Reps

Muito bom

Na tabela 17 encontrámos os resultados obtidos da avaliação da força muscular
do cliente A.

Tabela 17 - Avaliação da força muscular do cliente A

Exercício

Carga
Repetições
Agachar
Agachamento com barra
90 Kg
6
Leg press
127,5 Kg
7
Leg extencion
60 Kg
5
Leg curl
35 Kg
9
Flexão/extensão do tronco
Peso morto na barra guiada
95 Kg
7
Máquina de extensão do tronco
75 Kg
6
Puxar
Remada baixa
65 Kg
6
Puxador alto
57,5 Kg
8
Remada horizontal
65 Kg
7
Bicipetes curl c/ barra em “z”
25 Kg
5
Empurrar
Supino Plano com barra
60 Kg
6
Press militar
30 Kg
9
Press horizontal
70 Kg
5
Aberturas
17,5 Kg
5
Tricipetes c/ barra à testa
25 Kg
7

Estimativa de 1RM
108 Kg
157 Kg
70 Kg
46 Kg
117 Kg
90 Kg
78 Kg
73 Kg
80 Kg
29 Kg
72 Kg
40 Kg
81 Kg
20 Kg
31 Kg
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Na tabela 18 está referenciado a avaliação da aptidão cardiorrespiratória
(VO2máx).

Tabela 18 - Avaliação da aptidão cardiorrespiratória do cliente A

Parâmetro
Distância
VO2 Máx.
FC final
Tempo Despendido

Valor
1610 m
45,92 ml/Kg
156
9’52”

Classificação
Excelente
-

Como referi inicialmente neste estudo de caso, o objetivo principal do cliente A
era perda de peso. Para certificar que efetivamente o cliente perdia massa gorda e não
massa muscular, Heyward (2013), sugere a utilização de um método para a avaliação da
composição corporal para que se possa estimar um valor comum sem comprometer
outros parâmetros relativos à composição corporal; aconselha também a prática diária
de exercício físico aeróbio e de força de forma a preservar toda a massa magra
aumentando assim ao dispêndio energético. Então ainda sobre Heyward (2013 cita
ACSM, 2001), este refere que o exercício físico e uma dieta regulada são a chave do
sucesso e refere ainda que o exercício por si só pode não trazer benefícios no que diz
respeito à perda de gordura. Realça ainda a importância de um défice calórico diário.
Segundo o ACSM (2009), um programa de treino para perda de peso terá de ter
um mínimo de atividade física e exercício de 60 minutos de intensidade moderada (2,84,3 METs) por dia. Realça também a hipótese de descer o volume acrescentando à
intensidade vigorosa (6-10 METs), cerca de 35 minutos diários. Sabemos que 1 MET
equivale a 3,5L/min de oxigénio, para que o estímulo de treino tenha um impacto ao
nivel da queima de gordura é necessário elevar 1 MET entre 2,8 a 4,3 vezes para
intensidades moderadas e 6 a 10 vezes para intensidades vigorosas.
Uma vez que a intensidade de treino pode ser medida através do consumo de
oxigénio (Carter et al. 2002), podemos calcular a zona de treino também através de
percentagem de VO2máx. A utilização de gordura como substrato energético depende
diretamente da intensidade e da duração do exercício realizado (Sánchez, 1994). Perante
esta afirmação Robergs et al. (2002), afirmam que a utilização de gordura como
substrato energético aumenta quando há um aumento da duração e uma redução na
intensidade. Outros fatores como a dieta, o sexo, o nível de aptidão física, fatores
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hormonais e a quantidade plasmática de substrato disponível influenciam a utilização de
gordura como substrato energético principal (Hawley, 2002).
Perante isto, Achten et al. (2002), garantem que a oxidação lipídica atinge os
valores máximos nos intervalos de 55% a 72% do VO2máx. Através destes valores, e
sabendo o VO2máx. do cliente A, recorri a cálculos metabólicos para o cálculo da
intensidade no ergómetro de corrida/marcha e no ciclo-ergómetro.
Equação 1 - Cálculos Metabólicos (ACSM)

Equação da marcha (ACSM):
VO2 (ml/kg/min) = V (m/min) × 0,1 (ml/kg/m) + Inc × V (m/min) × 1,8 (ml/kg/m) + 3,5
(ml/kg/min)
Equação da corrida e do jogging (ACSM):
VO2 (ml/kg/min) = V (m/min) × 0,2 (ml/kg/m) + Inc × V (m/min) × 0,9 (ml/kg/m) + 3,5
(ml/kg/min)
Equação do ciclo-ergómetro (ACSM):
VO2 (ml/kg/min) = Pot (kgm/min) / peso (kg) + 7 (ml/kg/min)
A preservação da massa muscular era também um objetivo importante. Para isto
combinei trabalho aeróbio com trabalho de força. Segundo o ACSM (2009), o treino de
força pode aumentar a lipolise quando conjugado com treino de caracter aeróbio, uma
vez que ao preservar massa magra há um aumento da taxa metabólica de repouso
(Bryner et Al. 1999), aumentando assim o dispêndio energético ao longo do dia. Desta
feita e garantindo um consumo de oxigénio considerável é de destacar o efeito do EPOC
– excess posterxercise oxygen consumption (Gaesser, Brooks, 1984). Os mesmos
autores evidenciam que o consumo agudo de oxigénio refere-se ao consumo instantâneo
durante o exercício e o consumo crónico faz referência ao EPOC. Sabe-se ainda que o
EPOC tem um valor aumentado em treinos resistidos comparativamente a treinos
aeróbios (Burleson et Al. 1998). Este efeito do EPOC acontece para que o corpo possa
restabelecer a homeostasia interna (Heyward, 2013).
Perante a evidência científica, procurei realizar um plano de treino combinado,
onde recorri a treino aeróbio entre 55% a 72% do VO2máx. e exercícios de força que
recrutassem grandes massas musculares entre 65% a 75% de 1RM, num intervalo de 10
a 15 repetições. O cliente A por ser um individuo já com um nível de treino
considerável, a recuperação entre exercícios rondava os 30 segundos. Numa fase inicial
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o cliente realizava duas séries no que diz respeito ao trabalho de força que,
comparativamente a uma fase mais avançada o mesmo realizava 3 séries.
Em anexo 23, está o primeiro plano de treino relativo ao cliente A.

Resultados do Cliente A
Os resultados descritos no gráfico 2 são relativos à composição corporal e
bioimpedância no que diz respeito à primeira avaliação no dia 30 de janeiro de 2019, a
segunda 14 de março de 2019 e a terceira no dia 30 de maio de 2019.
Por conveniência no gráfico 1 a seguir descrito, selecionei parâmetros relativos à
avaliação da composição corporal que considero de maior relevância.

Composição corporal e bioimpedância
120
100
80
60
40
20
0
Peso Corporal % de gordura Massa gorda Massa magra
1º avaliação

2º avaliação

Gordura
viceral

% de massa
magra

3º avaliação

Gráfico 2 - Composição Corporal e Bioimpedância do cliente A

No Gráfico 3 estão representados os valores dos perímetros e circunferências
relativos ao perímetro da cintura e ao perímetro abdominal. De igual modo selecionei os
parâmetros que considero de maior relevância tendo em conta o objetivo do Cliente A.

Perímetros e circunferências (cm)
109

108

108
107

106

106
105

105,2
104

105,2

104

104
103
102
Cintura
1º avaliação

2º avaliação

Abdominal
3º avaliação

Gráfico 3 - Avaliação dos perímetros e circunferências do cliente A

43

O IMC e a relação C/A, estão descritos no gráfico 4. Analisamos aqui um ligeiro
decréscimo no IMC e uma alteração pouco significativa da relação C/A.

IMC e relação C/A
30

28,33

28,31

28,05

25
20
15
10
5

1,02

1

1

0
IMC

Relação C/A

1º avaliação

2º avaliação

3º avaliação

Gráfico 4 - Resultados do IMC e relação C/A do cliente A

O cliente A apresentou melhorias no que diz respeito ao IMC.
No gráfico 5 estão representados os valores relativos à avaliação da resistência
muscular, onde podemos verificar uma melhoria significativa.

Resistência Muscular
60

50
50
40

45
39

32

31

30

20
20
10
0
Força abdominal
1º avaliação

2º avaliação

Força membros superiores
3º avaliação

Gráfico 5 - Resultados relativos à resistência muscular cliente A

No decorrer das três avaliações podemos verificar a evolução relativa à
resistência muscular.
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O gráfico 6 representa os resultados referentes à aptidão cardiorrespiratória do
cliente A.

Resistência Aeróbia (Protocolo da milha)
50,63

51
50
49
48
47
46

45,92

45,88

45
44
43
Vo2 Máximo
1º avaliação

2º avaliação

3º avaliação

Gráfico 6 - Resultados do protocolo da milha do cliente A

Podemos verificar que houve uma evolução significativa em termos de VO2máx
da segunda para a terceira avaliação.
O gráfico 7 mostra-nos uma melhoria bastante significativa principalmente da 1ª
para a 2ª avaliação relativamente aos parâmetros de pressão arterial.

Elementos da Pressão Arterial
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Pressão arterial Sistólica
1º avaliação

Pressãp arterial Diastólica
2º avaliação

3º avaliação

Gráfico 7 - Resultados dos elementos da pressão arterial
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A força máxima encontra-se descrita no gráfico 8. Selecionei os exercícios mais
pertinentes para demonstração em forma de gráfico uma vez que avaliei diversos
exercícios.

Força Máxima 1RM
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

166
157160
123122
108
737474

8086

89

8186

92
404344

1º avaliação

2º avaliação

293232

313435

3º avaliação

Gráfico 8 - Resultados referentes à avaliação da Força Máxima

Houve melhorias significativas em quase todos os parâmetros avaliados no que
diz respeito à força máxima.
3.2.3.2- Cliente B
O cliente B tem 24 anos, é do género masculino e trabalha como vendedor de
serviços. Pratica futebol federado desde os 11 anos de idade e atualmente em período
competitivo conta com dois treinos semanais mais a competição ao fim de semana.
Frequenta o ginásio há mais de dois anos tendo sempre como objetivo prioritário o
ganho de massa muscular, hipertrofia.
O cliente B realizou a primeira avaliação a 28 de janeiro de 2019, e apresentou um
IMC de 23,11 Kg/m2. Submetido ao PAR-Q respondeu negativamente a todas as
perguntas e no que diz respeito à estratificação de risco apresentou um único fator de
risco uma vez que era fumador. Desta feita conclui-se que pode realizar exercício físico
de intensidade vigorosa considerando risco leve relativamente à estratificação de risco.
Apresentou-se disponível 4 vezes por semana para treinar, tendo preferência nos
dias de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira.
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Na tabela 19, estão representados os valores referentes à primeira avaliação no
que diz respeito aos elementos cardiovasculares.
Tabela 19 - Elementos cardiovasculares do cliente B

Parâmetro

Valor

Classificação

FC Máx.

196 BPM

-

FC Repouso

69 BPM

-

FC Reserva

127 BPM

-

Pressão arterial sistólica

123 mm/Hg

Normal

Pressão arterial diastólica

70 mm/Hg

Ótima

De acordo com a primeira avaliação os dados da composição corporal estão
descritos na tabela 20, sendo que foram recrutados os parâmetros de maior relevância
tendo em conta o objetivo do cliente.
Tabela 20 - Resultado da 1ª avaliação da composição corporal do cliente B

Parâmetro

Valor

Classificação

Peso corporal

66,80 Kg

-

Percentual de gordura

13,50 %

Bom

Massa muscular

54,90 Kg

-

Massa magra

57,78

-

Percentual de massa magra

86,50 %

-

Na tabela 21 estão expostos os resultados que representam o IMC e a relação C/A.
Tabela 21 - Valores do IMC e da relação C/A do cliente B

Parâmetro
IMC
Relação C/A

Valor

Classificação

23,11 kg/m2

Normal/ideal

0,77

Risco baixo

Após esta primeira abordagem, expliquei ao cliente a importância das avaliações
realizadas bem como todo um conjunto de cuidados a ter com a alimentação e o
descanso para que os resultados pudessem ser maximizados.
Nas tabelas a seguir estão referenciados os valores respetivos às avaliações da
aptidão física, sendo que na tabela 22 representa os valores relativos ao teste de força
resistente.
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Tabela 22 - Valores do teste de força resistente cliente B

Parâmetro

Valor

Classificação

Teste de abdominais

60 Reps

Acima da média

Teste da flexão de braços

49 Reps

Excelente

Na tabela 23 estão descritos os valores relativos à predição da força máxima
através do método indireto do coeficiente de repetições de Lombardi (1989).

Tabela 23 - Avaliação da força máxima cliente B

Exercício

Carga
Repetições
Agachar
Agachamento com barra
60 Kg
8
Leg press
90 Kg
9
Leg extencion
45 Kg
8
Leg curl
35 Kg
7
Flexão/extensão do tronco
Peso morto na barra guiada
80 Kg
8
Máquina de extensão do tronco
60 Kg
8
Puxar
Remada baixa
50 Kg
7
Puxador alto
57,5 Kg
6
Remada horizontal
55 Kg
8
Bicipetes curl c/ barra em “z”
17,5 Kg
8
Empurrar
Supino Plano com barra
50 Kg
7
Press militar
25 Kg
9
Press horizontal
60 Kg
7
Aberturas
15 Kg
7
Tricipetes c/ barra à testa
12,5 Kg
10

Estimativa de 1RM
76 Kg
119 Kg
57 Kg
43 Kg
102 Kg
76 Kg
62 Kg
69 Kg
70 Kg
22 Kg
62 Kg
33 Kg
74 Kg
19 Kg
17 Kg

Na tabela 24 encontram-se expostos os resultados da avaliação da aptidão
cardiorrespiratória do cliente B recorrendo ao Teste de Cooper (1968).
Tabela 24 - Avaliação da aptidão cardiorrespiratória do cliente B

Parâmetro
Distância
VO2 Máx
FC Máx. Atingida

Valor
2,4 Km = 2400 m
53,02 ml/kg/min
171 BPM

Classificação
Excelente
-

No que se refere ao ganho de massa magra (hipertrofia) é importante remeter para
o trabalho de força.
Segundo Bompa, e Cornacchia, (1998), estes referem que o treino de força
adquire adaptação em diferentes vertentes referenciando que os músculos crescem os
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ossos tornam-se mais fortes ou fracos dependendo da carga imposta, o sistema nervoso
adapta-se conseguido melhoramentos na performance ficando mais coordenado e mais
eficiente. Ainda na mesma linha de ideias as adaptações mais visíveis são a hipertrofia
muscular devido ao aumento da área da secção transversal de cada fibra muscular
(Bompa, & Cornacchia, 1998).
Segundo Tavares, (2008) o planeamento do treino de força é um fator
extremamente importante em prol do objetivo que se pretende atingir e garante ainda
que é um processo extremamente complexo. Para isso este autor realça a importância
das sete variáveis da prescrição do treino de força, são elas: análise das necessidades;
seleção dos exercícios; frequência de treino; ordem dos exercícios; cargas de treino e
repetições; volume e intervalos de repouso (Tavares, 2008).
A análise das necessidades remete para a avaliação da aptidão física que no treino
de força deve-se centrar essencialmente sobre a determinação do teste de 1RM. A partir
desta fase é importante definir objetivos e informar o cliente sobre a o estímulo que o
músculo requer para que este possa hipertrofiar (Tavares, 2008).
Bompa, e Cornacchia, 1998, selecionam os exercícios de acordo as necessidades
do músculo com exercícios que possam estimular de forma maximizada o músculo que
se pretende trabalhar. Ainda sobre os mesmos autores estes relatam que a seleção de
exercícios no que diz respeito ao número de músculos envolvidos depende também da
fase de periodização do treino de força que se encontra o cliente.
A frequência de treino é a terceira variável referida por Tavares (2008). De acordo
com as linhas orientadoras do ACSM (2000, 2002, citado por Tavares (2008), este
recomenda uma frequência semanal de 2 a 3 sessões de treino de força para todos os que
queiram manter um estilo de vida ativo e saudável. Na realidade as recomendações
superam as 2 sessões semanais sendo recomendado um minino de 3 a 4 por semana para
quem pretende melhorias ao nível do treino de força.
O ACSM (2002), atenta que a ordem dos exercícios deve ter em conta a
quantidade de músculos e articulações envolvidas no movimento, sendo que os
poliarticulares devam surgir primeiro que os monoarticulares e pequenas massas
musculares após o trabalho das grandes massas musculares. Exercícios que recrutem
mais músculos devem ser executados primeiro no que diz respeito à sessão de treino
(Heyward, 2013).
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A carga de treino e repetições depende do objetivo do cliente propriamente dito.
Tavares (2008), afirma que o número de repetições de um determinado exercício é
inversamente proporcional à sua intensidade, definindo a carga como a quantidade total
de vezes que uma determinada intensidade foi executada. Na tabela 25, está descrito o
número de repetições relacionadas a percentagem de 1RM.
Tabela 25 - Repetições Permitidas com Várias percentagens de 1RM (Relação % 1RM-repetições) Adaptado de Beachle, Earle e Wathen (2000) in essencials of Strength Training and Conditioning - 2th
Edition -, NSCA, Champaign, IL, Human Kinetics, 2000 pág. 407.

%1RM

Nº de Repetições permitidas

100

1

95

2

93

3

90

4

87

5

85

6

83

7

80

8

77

9

75

10

70

11

67

12

65

15
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Para determinar o número de repetições de acordo com o objetivo do cliente,
hipertrofia, segui as recomendações de Kraemer et al., (2002) e Ratamess et al., (2009),
para programas de treino de força de acordo com a tabela 26.

Tabela 26 - Orientações para programas de treino de força (Kraemer et al., 2002; raramess et al., 2009)

Objetivo

Intensidade

Volume

Velocidade

Frequência

Força

70-80% de
1RM

1-3 Séries de
6-12
repetições

Moderada

Hipertrofia

70-85% de
1RM

Baixa a
moderada

Resistência

50-70% de
1RM

Potência

85-100% de
1 RM para
força; 3060% de 1RM
para
exercícios
para a região
superior do
corpo e 060% de 1RM
para
exercícios
para a região
inferior do
corpo

1-3 séries de
8-12
repetições
1-3 séries de
10-15
repetições
1-3 séries de
3-6
repetições

3 dias/sem de
exercícios
para todos o
corpo
3-4 dias/sem

Intervalo de
repouso
2-3 min EPA;
1-2 min EMA

1-2 min

Baixa a
moderada

3-4 dias/sem

< 1 min

Máxima

2-4 dias/sem

2-3 min para
exercícios de
estabilização
do core
(EPA); 1-2
min EMA

Respeitando esta evidência conclui-se que o cliente B realizou exercícios entre
70% a 85% de 1RM com um máximo de 3 séries, com um intervalo de repouso de 1-2
minutos sendo que Bompa, e Cornacchia, (1998), referem que o intervalo de repouso
para o treino de hipertrofia não deve ser completo sendo que o cliente deve realizar a
próxima serie ainda com o músculo em fadiga para o estímulo seja maximizado.
O cliente B como referenciado acima, já trouxera alguma transferência desportiva
o que permitiu a ausência da fase de adaptação no que diz respeito à periodização do
treino de força descrita por Bompa, e Cornacchia, (1998).
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De acordo com Bompa et al., (2003, citado por Tavares 2008), o treino de força
deve ser organizado em 6 fases distintas, sendo elas; adaptação anatómica, hipertrofia,
treino misto, treino de força máxima, treino de definição muscular e fase de transição.
O cliente B começou com o treino de hipertrofia durante as primeiras 6 semanas
segundo as variáveis descritas e as recomendações relativas a esse tipo de estímulo e
manifestação da força.
Após essa fase foi submetido a uma nova avaliação e alteração para uma fase de
treino misto, força máxima e hipertrofia. O treino de força misto assenta em
fundamentos de continuar a proporcionar hipertrofia e introduzir métodos de força
máxima para aumentar a hipertrofia a longo prazo (Bompa, & Cornacchia, 1998).
Resultados do Cliente B
A segunda avaliação remeteu para o dia 14 de março e a terceira a 29 de maio de
2019.
No gráfico 9 podemos analisar a composição corporal através da pesagem
bioimpedância, nos diferentes períodos de avaliação. Por haver um número de
parâmetros elevados no que toca à composição corporal, selecionei os que considero de
maior relevância tendo em conta o objetivo individual do cliente.

Composição Corporal e Bioimpedância
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Gráfico 9 - Resultados das avaliações respetivos à composição corporal do cliente B

O gráfico 10 faz referências aos perímetros e circunferências relativos aos
parâmetros de maior relevância. Podemos verificar que há um ligeiro aumento em
termos de perímetro e circunferência. Mais uma vez por o número de parâmetros ser
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elevado selecionei os que me forneciam uma melhor referencia relativamente ao
objetivo.
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Perímetros e circunferências (cm)
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Braço direito
1º avaliação
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Anca
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Gráfico 10 - Resultados das avaliações dos perímetros e circunferências do cliente B

No que diz respeito à força resistente, verifica-se um ligeiro aumento no que diz
respeito ao número de repetições realizadas por unidade de tempo. O gráfico 11
representa em termos temporais essa ligeira evolução.
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Gráfico 11 - Resultado das avaliações da resistência muscular referentes ao cliente B

Embora não se verifique um parâmetro relevante no que diz respeito ao objetivo
do cliente,

considerei

por bem

realizar

também

a

avaliação

da aptidão

cardiorrespiratória. Quanto aos resultados parece-me que esta evolução se deve à não
familiarização com o protocolo desde o início, uma vez que o estímulo de treino não ia
ao encontro do desenvolvimento da capacidade em causa. Por observação visual
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verifiquei que na primeira avaliação o cliente ficou a quem da realidade dos resultados.
Contudo o gráfico 12 mostra-nos os resultados das três avaliações periódicas realizadas.

Resistência Aeróbia (Teste de Cooper)
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Gráfico 12 - Resultado da resistência aeróbia do cliente B nas várias avaliações

No gráfico 13, estão representados os valores respetivos às três avaliações da
força máxima.
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Gráfico 13 - Resultados das avaliações da força máxima do cliente B

De um modo geral, verificamos que o cliente B conseguiu melhorias no que diz
respeito à composição corporal, resistência muscular e força máxima. No entanto essa
melhoria foi mais significativa da segunda para a terceira avaliação.
Estes resultados levam-me a acreditar que o cliente B teria estagnado na fase de
hipertrofia, sendo então necessário um novo estímulo. Por isso recorri através dos
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resultados da segunda avaliação a um treino misto, considerando treino de força
máxima e hipertrofia. Bompa, e Cornacchia, (1998), referem que o treino misto serve
como uma transição progressiva para o treino de força máxima. Perante isto, Bompa, e
Cornacchia, (1998), recomendam o treino de força máxima antes do treino de
hipertrofia devido ao fator fadiga, uma vez que o treino de FM exige um potencial
máximo do cliente.

3.2.3.3 – Cliente C
O cliente C é do género masculino, tem 18 anos e frequenta o ensino secundário.
Foi federado em voleibol desde os 14 anos de idade até aos 17 anos. Recorreu ao
ginásio com o objetivo de emagrecer e ganhar massa magra. Submetido ao PAR-Q
respondeu negativamente a todas as questões exceto à questão que referencia lesões
osteoarticulares. O cliente C no seu segundo ano como federado em voleibol realizou
uma entorse parcial dos ligamentos do tornozelo. Realizou tratamento de reabilitação e
voltou à competição sem limitações. Atualmente, esse fator não parece comprometer o
desempenho do cliente C. Relativamente à estratificação de risco não apresenta
qualquer fator impossibilitasse a prática de exercício físico de intensidade vigorosa.
O cliente mostrou-se disponível para frequentar o ginásio três a quatro vezes por
semana.
A primeira avaliação foi realizada no dia 4 de fevereiro de 2019 e o cliente
apresentava um IMC de 24,41 Kg/m2.
Nas tabelas a seguir descritas encontra-se os resultados das primeiras avaliações.
A tabela 27 diz respeito aos elementos cardiovasculares.
Tabela 27 - Valores dos elementos cardiovasculares do cliente C

Parâmetro

Valor

Classificação

FC Máx.

203

-

FC Repouso
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-

FC Reserva

127

-

Pressão arterial sistólica

120 mm/Hg

Normal/Ideal

Pressão arterial diastólica

55 mm/Hg

Baixa
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Na tabela 28, estão dispostos os componentes que considero de maior relevância
analogamente à composição corporal e bioimpedância.
Tabela 28 - Avaliação da composição corporal do cliente C

Parâmetro

Valor

Classificação

Peso corporal

68,10 Kg

-

Percentual de gordura

19,40%

Mau

Massa muscular

52,10 Kg

-

Massa magra

54,89 Kg

-

Massa gorda

13,21 Kg

-

Percentual de massa magra

80,60

-

Perante esta avaliação podemos verificar que o cliente C apresenta um valor de
percentual de gordura elevado.
Na tabela 29, estão representados os valores do IMC e relação C/A.
Tabela 29 - Resultados referentes à primeira avaliação do IMC e relação C/A

Parâmetro

Valor

Classificação

IMC

24,41 Kg/m2

Normal

Relação C/A

0,78

Risco baixo

A realização do teste de força resistente tornou-se mais fácil uma vez que o cliente
C se encontrava familiarizado com o protocolo visto tê-lo realizado em testes físicos na
escola. Então, a tabela 30 faz referência aos valores obtidos dessa avaliação da
resistência muscular.

Tabela 30 - Resultados da primeira avaliação da resistência muscular do cliente C

Parâmetro

Valor

Classificação

Teste de abdominal

38 Reps

Excelente

Teste da flexão de braços

48 Reps

Acima da média

56

A avaliação da força máxima foi outra componente a ter em conta, no que toca à
prescrição do treino de força. Na tabela 31 estão descritos os valores de força máxima
do cliente C.
Tabela 31 - Resultados da avaliação inicial da força máxima do cliente C

Exercício

Carga
Repetições
Agachar
Agachamento com barra
50 Kg
8
Leg press
100 Kg
3
Leg extencion
35 Kg
8
Leg curl
25 Kg
8
Flexão/extensão do tronco
Peso morto na barra guiada
60 Kg
9
Máquina de extensão do tronco
55 Kg
10
Puxar
Remada baixa
40 Kg
8
Puxador alto
35 Kg
7
Remada horizontal
40 Kg
9
Bicipetes curl c/ barra em “z”
12,5 Kg
8
Empurrar
Supino Plano com barra
37,5 Kg
9
Press militar
20 Kg
8
Press horizontal
45 Kg
9
Aberturas
10 Kg
10
Tricipetes c/ barra à testa
12,5 Kg
9

Estimativa de 1RM
64 Kg
110 Kg
44 Kg
32 Kg
79 Kg
75 Kg
51 Kg
43 Kg
53 Kg
16 Kg
50 Kg
25 Kg
59 Kg
14 Kg
17 Kg

A tabela 32, faz referência à avaliação da aptidão cardiorrespiratória do cliente C.
Este realizou o protocolo do teste de Cooper (1968).

Tabela 32 - Avaliação do VO2máx. do cliente C

Parâmetro

Valor

Classificação

Distância

2,4 Km

-

VO2 Máx

53,02 ml/Kg/min

Excelente

Fc Máx. Atingida

174

-

O objetivo inicial do cliente C era perda de gordura. Realizei até à segunda
avaliação algum trabalho misto conciliando o trabalho de força com trabalho aeróbio.
Neste sentido procurei dar maior importância à intensidade do exercício, aumentando o
dispêndio energético durante a recuperação do organismo, completando com um maior
gasto calórico durante as 24 horas do dia para o individuo, podendo dar enfâse à
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melhoria da condição física (Dionne, I. & Tremblay, A. 2005). Para isso recorri a um
método de treino de força em circuito que consistia em realizar uma sequência de
exercícios de modo a recrutarem grandes massas musculares a fim de ter um estímulo
generalista para trabalhar quer a aptidão cardiorrespiratória como a neuromuscular
(Dantas, 2003; Tubino & Moreira, 2003). Tubino e Moreira (2003), referenciam ainda
que a montagem do circuito pode ser adaptada às necessidades do cliente no que diz
respeito aos seus objetivos, podendo potenciar o sistema aeróbio e anaeróbio (Gettman
et al., 1978).
Na montagem do circuito, Heyward (2013), recomenda a utilização de 10 a 15
exercícios que recrutem grandes massas musculares, que consiga manter uma fadiga
generalizada com a realização a uma intensidade de 40% a 55% de 1RM. Com uma
densidade de 2 pra 1 (30 segundos de exercício 15 segundos de descanso), o objetivo
era o cliente chegar à fadiga durante esses 30 segundos. Procurei realizar este método de
treino duas vezes por semana. Os outros dois dias, um focava em treino de hipertrofia e
o outro em treino aeróbio.
A organização do microciclo consistiu em realizar um treino em circuito no
primeiro dia da semana, no segundo dia treino de hipertrofia, onde aumentei a
intensidade e diminui o volume, voltava a realizar treino em circuito e por ultimo, no
quarto dia, era valorizado o treino de caracter aeróbio.
O treino de hipertrófica segue as orientações da tabela 25, tal como o cliente B.
O treino aeróbio vai ao encontro às diretrizes de Achten et al. (2002).
Na tabela 33 estão descritos os seis microciclos, e o tipo de sessão de treino e
estimulo que se pretendia em cada dia. É importante realçar que o cliente C descansava
quase sempre 3 vezes por semana, sendo à quarta-feira, à sexta-feira e ao domingo.

Tabela 33 - Macrociclo da primeira fase de treino do cliente C
1ª Fase
T
C

Semana 1
T
H
A
C

T
C

Semana 2
T
H
A
C

T
C

Semana 3
T
H
A
C

T
C

Semana 4
T
H
A
C

T
C

Semana 5
T
H
A
C

T
C

Semana 6
T
H
A
C

.
Legenda:
- TC – Treino em Circuito
- A - Aeróbio
- H – Hipertrofia
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Na segunda fase também com uma duração de 6 semanas, o foco principal
centrou-se no ganho de massa magra. Concentrei apenas hipertrofia nos microciclos, e
optei por dividir através dos grupos musculares.
A segunda fase esta descrita na tabela 34.
Tabela 34 - Segundo macrociclo relativo ao cliente C
2ª Fase
P
&
G

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
O C P P O C P P O C P P O C P P O C P P O C P
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
A B T G A B T G A B T G A B T G A B T G A B T

Legenda:
- P&G – Pernas e Glúteos
- Ombros e Abdominal
- Costas e Bicípites
- Peito e Tricípites

Resultados do cliente C
A segunda avaliação foi realizada no dia 19 de março e a terceira no de 3 de maio.
O gráfico 14 representa a avaliação da composição corporal das três avaliações relativo
ao cliente C.
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Gráfico 14 - Resultado das avaliações relativos ao cliente C
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Podemos verificar uma diminuição quer no percentual de gordura quer na massa
gorda e um aumento nas componentes da massa muscular, massa magra e percentual de
massa magra. O peso corporal diminuiu da primeira para a segunda avaliação e
aumentou na última, podendo ser explicado por um aumento da massa muscular.
No gráfico 15 estão dispostos os perímetros e circunferências do cliente c nas três
avaliações realizadas.
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Gráfico 15 - Perímetros e circunferências das avaliações realizadas ao cliente C

Gráfico 16, faz referência à avaliação da resistência muscular. Podemos verificar
uma evolução crescente ao longo das três avaliações.
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Gráfico 16 - Resultados das avaliações da resistência muscular
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Os resultados das avaliações da aptidão cardiorrespiratória estão expostos no
gráfico 17.
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Gráfico 17 - Resultados das avaliações do teste de Cooper relativos ao cliente C

3.4- Atividades Complementares
3.4.1- Ação de formação de GoFlow
No dia 6 de janeiro de 2019, realizei uma formação de GoFlow. lecionada pelo
Professor Luís Cerca, sobre a utilização e regras de segurança do material bem como a
metodologia adequada a esse tipo de aulas. A formação teve uma carga horária de 4
horas. No meu ponto de vista foi uma formação enriquecedora que vem complementar o
treino em suspensão já existente no mercado do fitness. Aspeto menos positivo é o valor
exagerado do respetivo material e ser direcionado essencialmente para trabalho com PT,
ou para small groups. O certificado encontra-se em anexo 24.

3.4.2- Ação de formação de Dumbbells
Realizada no dia 4 de maio de 2019, a modalidade de dumbbells, utiliza através de
discos e barras, e a aula já vem coreografada. A empresa EACSystem, patenteei-a esta
modalidade e é responsável pelo o envio dos vídeos e das músicas das respetivas
coreografias. A reciclagem é realizada de 3 em 3 meses bem como apresentação de um
novo conjunto de coreografias. É composta por dez faixas, sendo que, cada faixa
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corresponde a um grupo muscular a ser trabalhado e a primeira e a última faixa
correspondem ao aquecimento e ao retorno à calma respetivamente. Esta formação teve
uma duração de 4 horas. Considero proveitoso pois facilita em termos de coreografia ao
instrutor. O certificado encontra-se em anexo 25.

3.4.3- Ação de formação de SFXCore
O SFXCore consiste numa aula de trabalho de core, essencialmente o
desenvolvimento da resistência muscular do core. Patenteada também pela empresa
EACSystem, teve lugar também no dia 4 de maio de 2019. É uma aula com uma duração
de cerca de 45 minutos, em que a única preocupação do instrutor relativamente à aula é
o estudo da coreografia também cedida pela empresa. De igual forma, considero uma
mais valia, na medida em que o instrutor não tem que se preocupar com a montagem da
aula. Formação teve uma duração de 4 horas. O certificado encontra-se em anexo 26.

3.4.4- Ação de formação de ReCharge
Aula patenteada pela empresa EACSystem, considera-se uma aula para trabalho de
mobilidade, desenvolve-se através da combinação de movimentos yoga pilates e thai
chi. O conceito é idêntico às formações acima descritas. Realizada no dia 5 de maio,
teve uma duração de 4 horas. De todas as formações cedidas por esta empresa, esta
modalidade foi a que me identifiquei mais. O certificado encontra-se em anexo 27.

3.4.5- Ação de formação de BodyJump
Realizada também no âmbito da empresa EACSystem e com uma duração de 4
horas, esta formação consistiu em aulas realizadas com o auxílio de um minitrampolim.
São fornecidas, de igual forma, as coreografias bem como as músicas para poder
lecionar a aula. Uma das vantagens das formações desta empresa é que o ginásio não
tem qualquer custo/mensalidade adicional com a inclusão destas modalidades, apenas o
instrutor paga uma taxa mensal consoante o número de modalidades ativas.
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3.4.6- Ação de formação Fitness Talks
Teve lugar no dia 23 de março de 2019 no IPG, e foram tratados temas como
“Comunicar de forma Eficaz no Serviço de Personal Trainer”, “Instagram like a Pro in
10 steps” e “Talk Tendências e Novos Modelos de Negócio na área do Fitness”.
Considerei esta ação de formação vantajosa no que se refere à expressão e comunicação.
Cada tema foi desenvolvido durante aproximadamente 1 hora num total de 3 horas
todos os temas. O certificado encontra-se em anexo 28.

3.4.7- Curso Intensivo de Crosstraining
Ministrado pelo formador Mestre Juvenal Fernandes, com uma carga horária de
15 horas, decorreu no IPG um curso intensivo de Crosstraining. Realizei este curso
porque considero ser uma tendência no mercado do fitness. Foram abordados vários
temas como diferenças entre CrossFit® e Crosstraining,. Teve lugar nos dias 31 de
maio, no dia 1 de junho onde foram abordados temas como o halterofilismo,
halterofilismo olímpico, e kattlebell. No último dia os trabalhos recaíram sobre a
periodização e o planeamento de Crosstraining. O certificado encontra-se em anexo 29.

3.4.8- Atividade de Promoção
Intitulada de Fitness dos Santos Populares, teve lugar no dia 15 de junho de 2019.
Focou-se na comemoração dos santos populares realizando atividades durante o dia com
direito a cada cliente trazer um convidado para participar nas nossas atividades.
O objetivo era através dos convidados angariar novos clientes para o Polis Fitness
Club bem como a prática regular de exercício físico quer em ambiente de grupo no
ginásio quer a prática ao ar livre.
As atividades da parte da manhã centraram-se nas aulas de grupo lecionadas por
nós estagiários. A primeira aula decorreu no parque urbano do rio diz das 10horas às
11horas com um bootcamp (figura 25). A segunda atividade foi uma aula de cycling no
estúdio 3 do Polis Fitness Club (figura 26), tendo um horário das 11horas às 12horas. A
terceira aula de grupo consistiu numa aula de Zumba® das 12horas às 13horas (figura
27).
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Colminou com um almoço de convívio e na parte da tarde realização de jogos
tradicionais (figura 28).

Figura 25 - Aula de Bootcamp (fonte: Autor)

Figura 26 - Aula de Cycling (fonte: Autor)

Figura 27 - Aula de Zumba® (fonte: Autor)

Figura 28 - Almoço convívio e jogos
tradicionais (fonte: Autor)
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Considerações Finais
No término deste documento realizo uma breve reflexão sobre os vários aspetos
que considero relevantes neste percurso académico.
Inicialmente o desafio era grande, por momentos pensei que seria difícil encarar a
realidade tal como ela é. Não foi fácil integrar-me, visto que a minha competência no
que toca às relações sociais não era de todo o meu forte e acabava por me limitar em
relação ao que eu pretendia trabalhar. Aceitei o desafio e tentei sempre dar o meu
melhor. Comecei a desinibir-me e a evolução passou a ser notória. Atualmente, e
refletindo um pouco sobre todo o meu trabalho realizado poço dizer que valeu a pena.
Em sala de exercício considero que todos os objetivos por mim estalecidos foram
cumpridos, desde a prescrição do exercício físico, à avaliação da composição corporal e
da aptidão física, até às situações mais pertinentes que considero que são sempre as
mais difíceis, por exemplo, adaptar um determinado exercício de acordo com a aptidão
física do cliente, ou simplesmente observar as limitações e conseguir ajustar
correspondendo sempre da melhor maneira que sabia e conseguia.
Nas aulas de grupo, senti que consegui levar o barco a bom porto. Fui sempre
muito incentivado a lecionar um pouco de tudo, desde as aulas coreografadas, às aulas
com uma dinâmica mais estática. Hoje sinto que essencialmente nas aulas de grupo
consegui um ganho de competências enorme, e que na realidade perspetivo continuar a
trabalhar, para que no futuro possa ser um excelente profissional e vingar nesta área
sempre pelo lado mais positivo. Tenho a noção que a evolução pessoal é um processo
contínuo, e com trabalho, dedicação e empenho irei conseguir ir mais longe.
De um modo global, considero que desempenhei um papel importante na
instituição de acolhimento, relevando-me um estagiário assíduo, com disponibilidade
para poder ajudar em muitas das situações que pudessem ocorrer.
A instituição tem condições para que um estagiário consiga adquiri competências,
na medida em que apelo aos futuros estagiários para que se optarem pelo Polis Fitness
Club, não hesitem, certamente que iram ser bem recebidos e evoluirão com toda a
certeza.
Por fim, posso referir que os clientes são sem dúvida a nossa maior motivação. O
facto de acabar de lecionar uma aula e conseguir ver no rosto deles a satisfação de dever
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cumprido a alegria vivida no decorrer das aulas e tudo correu bem é a maior motivação
que qualquer instrutor pode ter.
Em suma, não estou nada arrependido de ter seguido este caminho. Sinto que
evolui bastante como pessoa e como futuro profissional. Consegui trabalhar e ter
resultados. Consegui errar e aprender.
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Anexo I – Convenção de estágio
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Convenção de estágio
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Anexo II – Horário Semanal das Aulas de Grupo
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Horário Semanal das Aulas de Grupo
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Anexo III – Planta do Piso 0
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Planta do Piso 0
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Anexo IV – Planta do Piso 1
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Planta do Piso 1
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Anexo V – Inventário do Material para Trabalho Aeróbio
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Inventário do Material para Trabalho Aeróbio

Descrição:

Quantidade:

Passadeira de corrida

5

Elípticas

5

Bicicletas ergométricas vertical

2

Bicicletas ergométricas horizontal

2
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Anexo VI – Inventário do Material para Trabalho de Força
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Inventário do Material para Trabalho de Força
Descrição:

Quantidade:

Lower Back (extensor do tronco)

1

Bicipetes Crul

1

ABS crunch (fletor do tronco)

1

Adutores (adução da coxa)

1

Abdutores (abdução da coxa)

1

Leg extension (extensão da perna)

1

Leg press

1

Seated dips

1

Shoulder press

1

Leg crul (flexão da perna)

1

Chest press horizontal

1

Abdutora do braço

1

Abdutora horizontal do braço

1

Puxador alto

1

Long pull (ramada horizontal)

1

Rotação do tronco

1

Multipower

1

Máquina de cabos

1
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Anexo VII – Inventário do Material do Crosstraining
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Inventário do Material do Crosstraining
Descrição:

Quantidade:
Jumpbox

2

Steps

3

Bosu (plantaforma instavel)

4

Barras olimpicas (20kg)

6

Barras olimpicas (15kg)

2

Discos (5kg)

10

Discos (10kg)

6

Discos (15kg)

4

Discos (20kg)

2

Discos (25kg)

2

Kettlebell (4kg)

2

Kettlebell (5kg)

2

Kettlebell (6kg)

2

Kettlebell (8kg)

3

Kettlebell (10kg)

3

Kettlebell (12kg)

3

Kettlebell (16kg)

2

Kettlebell (20kg)

2

Kettlebell (24kg)

1

Kettlebell (32kg)

1

Bolas medicinais (3kg)

5

Bolas medicinais (5kg)

2

Bolas medicinais (7kg)

3

Bolas medicinais (9kg)

3

Bolas medicinais (12kg)

2

Sand bag (5kg)

2

Sand bag (10kg)

2

Sand bag (15kg)

2

Sand bag (20kg)

2

Slam ball (6kg)

3

Slam ball (8kg)

3
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Slam ball (12kg)

2

Slam ball (20kg)

1

Máquina de flexão plantar

1

Barra guiada para remada baixa

1

Banco de musculação (vários niveis)

2

Banco de musculação (estático)

1

Banco para bicipets crul (peso livre)

1

Corda de marinheiro

1

Banco vertical (estático)

1

TRX

2

Escadas de coordenação

2

Pinocos

8

Mecos

37

Halteres (1kg)

2

Halteres (2kg)

2

Halteres (2.5kg)

2

Halteres (3kg)

4

Halteres (5kg)

2

Halteres (7.5kg)

2

Halteres (10kg)

2

Halteres (12.5kg)

2

Halteres (15kg)

2

Halteres (17.5kg)

2

Halteres (20kg)

2

Halteres (22.5kg)

2

Halteres (25kg)

2

Halteres (27.5kg)

2

Halteres (30kg)

2

Halteres (35kg)

2

Halteres (40kg)

2

Halteres (4kg)

2

Elásticos (verde)

1

Elásticos (roxo)

1
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Elásticos (laranja)

1

Elásticos (amarelo)

2

Elásticos (vermelho)

3

Cronometro

1

Corda de saltar

4
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Anexo VIII – Inventário do Material do Estúdio 1, 2 e 3
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Inventário do Material do Estúdio 1, 2 e 3

Quantidade:

Descrição:
Steps

25

Fitballs

19

TRX

16

Colchões

24

Body pump (barras)

25

Body pump (discos 5kg)

50

Body pump (discos 2.5kg)

54

Body pump (discos 1.25kg)

55

Descrição:

Quatidade:
Colchões

6

Arcos

10

Equalizer

2

Descrição:

Quantidade:

Bicicletas para cycling

16

Elipticas para fitwalking

12
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Anexo IX – Calendarização anual
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Calendarização anual
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Anexo X – Plano de Aula de STEP
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Plano de Aula de STEP
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Anexo XI – Plano de Aula de TRX
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Plano de Aula de TRX
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Anexo XII – Plano de Aula de Mobilidade
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Plano de Aula de Mobilidade
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Anexo XII – Plano de Aula de Fitball
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Plano de Aula de Fitball
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Anexo XIV – Plano de Aula de Cycling
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Plano de Aula de Cycling
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Anexo XV – Calendarização das Aulas Lecionada
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Calendarização das Aulas Lecionada

set

out

nov

dez

jan

1
2

S

2ª

5ª Feriado s

3ªFeriado

D

3ª

6ª

4ª

3

2ª

4ªInício

s

4

3ª

5ª

d

5

4ª

6

d
2ªCYCLING

5ª

3ª

6ªMOBILIDA
DE/TRX

6ª Feriado 2ª

4ª

s

5ª

s

3ª

5ªFITBALL

d

7

6ª

d

4ª

6ªMOBILIDA 2ªCYCLING
DE/TRX

8

S

2ª

5ª

s

3ª

9

D

3ª

6ª

d

4ª

2ªCYCLING 5ªSTEP/FIT
BALL
6ªMOBILIDA
3ª
DE/TRX

10

2ª

4ª

s

11

3ª

5ª

d

12

4ª

6ª

2ª

4ª

s

13

5ª

s

3ª

5ªSTEP

d

14

6ª

d

4ª

6ªMOBILIDA 2ªCYCLING
DE/TRX

15

S

2ª

5ªSTEP

s

3ª

16

D

3ª

6ª

d

4ª

fev

mar

abr

mai

jun

6ªMOBILIDA 6ªMOBILIDA 2ªTRX/BOD 4ªFeriado S
DE/TRX
DE/TRX
YPUMP
5ªSTEP/FIT D
s
s
3ª
BALL
6ªMOBILIDA 2ªTRX/BOD
d
d
4ª
DE/TRX
YPUMP
5ªSTEP/FIT s
2ªTRX
2ª
3ª
BALL/CYCLI
NG
3ª
6ªMOBILIDA d
3ª
4ª
Carnaval DE/TRX
2ªTRX/CYCL 5ªSTEP/MO
4ª
4ª
s
ING/BODYP BILIDADE/C
UMP
YCLING
5ªSTEP/FIT d
6ªMOBILIDA
5ªSTEP
3ª
BALL
DE/TRX
6ªMOBILIDA 6ªMOBILIDA 2ªTRX/BOD 4ª
S
DE/TRX
DE/TRX
YPUMP
5ªSTEP/MO D
s
s
3ªZUMBA
BILIDADE/C
YCLING
6ªMOBILIDA
2ª
d
d
4ª
DE/TRX
Feriado
5ªZUMBA/FI s
2ªCYCLING 2ªTRX
3ª
TBALL
3ª
6ªMOBILIDA d
3ª
4ª
DE/TRX
2ªTRX/BOD 5ªSTEP/MO
4ª
4ª
s
YPUMP
BILIDADE
6ªMOBILIDA
5ªFITBALL 5ªFITBALL d
3ª
DE/TRX
6ªMOBILIDA 6ªMOBILIDA 2ª
4ª
S
DE/TRX
DE/TRX
5ªSTEP/MO D
s
s
3ª
BILIDADE
6ªMOBILIDA 2ª
d
d
4ª
DE/TRX

jul
2ª

1

3ª

2

4ª

3

5ª

4

6ª

5

s

6

d

7

2ª

8

3ª

9

4ª

10

5ª

11

6ª

12

s

13

d

14

2ª

15

3ª

16

4ª

17

17

2ª

4ª

s

q
2ªCYCLING 5ªSTEP

18

3ª

5ª

d

3ª

6ªMOBILIDA 2ªTRX
DE/TRX

2ªTRX

5ª

s

3ª

5ª

18

19

4ª

6ª

2ª

4ª

s

3ª

6ª

d

4ª

6ª

19

s

2ªTRX/CYCL 5ª
ING
Feriado

s

20

20

5ª

s

d

3ª

5ªFITBALL

6ªMOBILIDA 2ªCYCLING 5ªSTEP
DE/TRX
6ªMOBILIDA
s
3ª
DE/TRX

5ªSTEP/CYC D Páscoa
LING
6ªMOBILIDA 2ª
DE/TRX

3ª

6ª

d

21

4ª

S

2ª

22

s

s

3ª

3ª

23

d

d

4ª

5ªSTEP/MO D
BILIDADE
6ªMOBILIDA 2ª
DE/TRX

4ª

24

3ª

5ª

25

4ª

6ª

26

5ª

s

27

6ª

d

28

S

2ª

29

D

3ª

30

4ª

31

21

6ª

d

4ª

22

S

2ª

5ªSTEP

23

D

3ª

6ª

d

24

2ª

4ª

s

2ªCYCLING 5ªSTEP

25

3ª

5ª

d

26

4ª

6ª

2ªCYCLING 4ª

27

5ª

s

3ª

5ª

28

6ª

d

4ª

6ª

29

S

2ª

5ªSTEP

s

30

D

3ª

6ªMOBILIDA d
DE/TRX

31

4ª

3ª

3ª Natal

2ª

4ª

4ª

4ª

6ªMOBILIDA 2ªCYCLING 2ªTRX/BOD 5ª
s
DE/TRX
YPUMP
Feriado
6ªMOBILIDA d
s
3ª
3ª
DE/TRX
2ªTRX/BOD
d
4ª
4ª
s
YPUMP
2ªCYCLING 5ªFITBALL 5ªSTEP/FIT d
3ª
BALL
6ªMOBILIDA 2ªTRX/CYCL 4ª
3ª
DE/TRX
ING/PILATE
S
5ªSTEP/MO
4ª
s
3ª
BILIDADE
6ªMOBILIDA
5ªFITBALL
d
DE/TRX
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Anexo XVI – Questionário de Prontidão para a Atividade Física
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Questionário PAR-Q

1. Sofre de problemas cardíacos? ( ) SIM ( ) NÃO
2. É frequente ter dores no peito quando realiza esforços? ( ) SIM ( ) NÃO
3. Desmaia com frequência ou tem episódios importantes de vertigem? ( ) SIM
( ) NÃO
4. Controla com frequência a sua pressão arterial? ( ) SIM ( ) NÃO
5. Se sim, costuma obter valores a cima ou a dos padrões médios? ( ) SIM ( )
NÃO
6. Algum médico já lhe disse que você tem um problema ósseo ou articular,
como, por exemplo, artrite, que se tenha agravado com o exercício ou que
possa piorar com ele? ( ) SIM ( ) NÃO
7. Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, para que você não siga
um programa de atividade física, mesmo que você queira? ( ) SIM ( )
NÃO
8. Você tem mais de 65 anos de idade e não está acostumado a exercícios
intensos? ( ) SIM ( ) NÃO
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Anexo XVII – Ficha de Avaliação da Composição Corporal

109

Ficha de Avaliação da Composição Corporal

110

Anexo – XVIII – Ficha de Avaliação de Perímetros e
Circunferências
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Ficha de Avaliação de Perímetros e Circunferências
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Anexo XIX – Avaliação da Resistência Muscular
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Avaliação da Resistência Muscular
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Anexo XX – Ficha de Avaliação da Força Máxima
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Ficha de Avaliação da Força Máxima

EXERCICIO
Remada Baixa
Puxador Alto
Remada Horizontal
Bicipetes Curl c/ Barra
em “Z”
Supino Plano com Barra
Press Militar
Press horizontal
Aberturas
Tricipetes com Barra “à
testa”
Agachamento com Barra
Leg press
Leg extencion
Leg Curl
Peso morto na barra
guiada
Máquina de extensão do
tronco

CARGA
REPETIÇÕES
Puxar
45 Kg
8
35 Kg
10
45 Kg
10
15 Kg
8

57 Kg
48 Kg
61 Kg
19 Kg

Empurrar
42,5 Kg
8
22,5 Kg
9
50 Kg
8
15 Kg
7
12,5 Kg
10

54 Kg
30 Kg
64 Kg
18 Kg
17 Kg

Agachar
60 Kg
8
107,5 Kg
5
40 Kg
8
35 Kg
7
Flexão/extensão do tronco
70 Kg
8
60 Kg

10

1RM

76 Kg
125 Kg
51 Kg
43 Kg
89 Kg
82 Kg
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Anexo XXI - Ficha de Avaliação da Aptidão Aeróbia (protocolo da
milha)
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Ficha de Avaliação da Aptidão Aeróbia (protocolo da milha)
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Anexo XXII – Ficha de Avaliação da Aptidão Aeróbia (teste de
Cooper)

119

Ficha de Avaliação da Aptidão Aeróbia (teste de Cooper)
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Anexo XXIII – Exemplo do Plano de Treino
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Exemplo do Plano de Treino
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Anexo XXIV – Certificado De Formação de GoFlow
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Certificado De Formação de GoFlow
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Anexo XXV - Certificado De Formação de Dumbbells
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Certificado De Formação de Dumbbells
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Anexo XXVI - Certificado De Formação de FXCore
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Certificado De Formação de FXCore
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Anexo XXVII - Certificado De Formação de ReCharge
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Certificado De Formação de ReCharge
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Anexo XXVIII – Formação Fitness Talks
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Formação Fitness Talks
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Anexo XXIX – Certificado do Curso CrossTraining
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Certificado do Curso CrossTraining
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