
IREI
folitéenico
daGuarda

Polytechnic
oU Guarda

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Desporto

Yaridson Spencer Pereira

julho 1 2019



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto 
 

 

 

 
 

 

 

Relatório de Estágio 

Licenciatura em Desporto 
 

 

 

Yaridson Spencer Pereia 

 

Julho 2019 



 II 

  

  



 III 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Licenciatura em Desporto - Menor de Exercício Físico e 

Bem-Estar 
 

 

 
 

Relatório de Estágio 

Entidade Acolhedora: IPGym 

Menor de Exercício Físico e bem-Estar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaridson Spencer Pereira 

 

Guarda, 2019 

Relatório de Estágio realizado no 

âmbito da Unidade Curricular Estágio, 3º 

ano de Licenciatura em Desporto no menor 

Exercício Físico e Bem-Estar, da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto, do Instituto Politécnico da 

Guarda, para a obtenção do grau de 

Licenciatura em Desporto 

 



 IV 

  

  



 V 

Ficha de Identificação do Estágio Curricular 

Estagiário 

Discente: Yaridson Spencer Pereira 

Nº aluno: 5008851 

Curso: Licenciatura em Desporto - Menor Exercício Físico e Bem-Estar 

  

Entidade formadora: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

Diretor da ESECD: Prof. Rui Formoso Nobre Santos 

Subdiretora: Prof. Doutora Natalina Casanova 

Diretor do Curso: Prof. Doutor Pedro Tiago Matos Esteves 

Coordenadora de Estágio: Prof. Doutora Carolina Júlia Félix Vila Chã 

 

 

Entidade acolhedora 

Local de Estágio: IPGym 

Diretora técnica do local de Estágio: Prof. Doutora Natalina Casanova 

Tutora de Estágio: Prof. Doutora Natalina Casanova 

Célula profissional: 23533 

Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 50, 6300 -559 Guarda 

Telefone: 271 220 135 

 

 

 

Duração do estágio: 425 horas 

Data de início: 24 de setembro de 2018 

Data do fim: 15 junho de 2019 

 



 VI 

  

  



 VII 

Índice 

Ficha de Identificação do Estágio Curricular ...................................................... V 
Índice Tabelas ...................................................................................................... IX 

Índice Figuras ...................................................................................................... XI 
Agradecimentos ................................................................................................ XIII 
Resumo ............................................................................................................... XV 

Lista de siglas .................................................................................................. XVII 
Introdução ............................................................................................................. 1 

1 Caraterização e Análise da entidade acolhedora ........................................ 3 
1.1 Informação da Entidade acolhedora ................................................................ 3 
1.2 Recursos Humanos .......................................................................................... 3 
1.3 Recursos físicos e materiais ............................................................................ 4 
1.4 Atividades do IPGym ...................................................................................... 6 

1.4.1 Aulas de Grupo ....................................................................................................... 6 
1.4.2 Sala de Exercício .................................................................................................... 8 
1.4.3 Programa Guarda +65 ............................................................................................. 8 
1.4.4 Programa MEW ...................................................................................................... 8 

1.5 Horário ............................................................................................................ 9 
2 Objetivos e Planeamento do estágio .......................................................... 10 

2.1 Áreas de intervenção ..................................................................................... 10 
2.1.1 Aulas de grupo ...................................................................................................... 10 
2.1.2 Sala de exercício ................................................................................................... 10 
2.1.3 Programa Guarda +65 ........................................................................................... 10 

2.2 Objetivos ....................................................................................................... 11 
2.2.1 Objetivos gerais .................................................................................................... 11 
2.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 11 

2.3 Fases de intervenção ..................................................................................... 12 
2.3.1 Fase - Integração e planeamento ........................................................................... 12 
2.3.2 Fase- Intervenção .................................................................................................. 12 
2.3.3 Fase- Conclusão e avaliação ................................................................................. 13 

2.4 Calendarização .............................................................................................. 14 
3 Atividades desenvolvidas ............................................................................ 15 

3.1 Aulas de grupo .............................................................................................. 15 
3.1.1 CrossTraining ....................................................................................................... 18 
3.1.2 Step coreografado e atlético .................................................................................. 18 
3.1.3 Cycling .................................................................................................................. 19 
3.1.4 Localizada ............................................................................................................. 20 
3.1.5 Pump ..................................................................................................................... 21 

3.2 Sala de exercício ........................................................................................... 23 
3.2.1 Avaliações do cliente ............................................................................................ 23 
3.2.2 Avaliações da Aptidão Física ............................................................................... 26 
3.2.3 Princípios Gerais do Planeamento e Prescrição do Exercício .............................. 28 
3.2.4 Periodização .......................................................................................................... 28 



 VIII 

3.2.5 Caracterização e análise dos Estudos dos casos ................................................... 28 
3.3 Populações Especiais (programa Guarda +65) ............................................. 39 
3.4 Atividades de promoção ................................................................................ 41 

3.4.1 Guarda +65 aulas de grupo ................................................................................... 41 
3.4.2 IPGym Challenge 2019 ......................................................................................... 41 

3.5 Atividades Complementares ......................................................................... 43 
3.5.1 Formação Cycling ................................................................................................. 43 
3.5.2 Fitness Talks ......................................................................................................... 43 
3.5.3 Zumba Party (Figura 21) ...................................................................................... 43 
3.5.4 Belmonte aula de zumba (Figura 22) .................................................................... 44 
3.5.5 Passagem de Ano Académica da Guarda (Figura 23) .......................................... 45 
3.5.6 Celorico Sports Fest (Figura 24) ........................................................................... 45 

4 Reflexão Final ............................................................................................. 47 
Anexos ................................................................................................................. 51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 IX 

 
 

Índice Tabelas 
 
 
Tabela 1- Tabela aulas de Grupo .......................................................................... 7 

Tabela 2-Horário mês de Outubro ...................................................................... 14 

Tabela 3-Horário dos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro ....................... 14 

Tabela 4-Horário meses de Março, Abril, Maio e Junho .................................... 14 

Tabela 5-Aulas de grupo observadas (Obs), co-lecionadas (Co-lec) e lecionadas 

em autonomia (Lec) ............................................................................................ 16 

Tabela 6- Variáveis de treino utilizadas na aula de CrossTraining .................... 18 

Tabela 7-Variáveis de treino utilizadas nas aulas de Step .................................. 19 

Tabela 8-Variáveis de treino utilizadas na aula de Cycling ................................ 20 

Tabela 9-Variáveis de treino utilizadas na aula de Localizada ........................... 21 

Tabela 10-Variáveis de treino utilizada na aula de Pump .................................. 21 

Tabela 11-PAR-Q ............................................................................................... 24 

Tabela 12-Fatores de Risco ................................................................................ 25 

Tabela 13-Estratificação dos fatores de risco ..................................................... 25 

Tabela 14- Composição da Aptidão Física ......................................................... 27 

Tabela 15-Dados do Sujeito A ............................................................................ 29 

Tabela 16-1ª Avaliação do Sujeito A .................................................................. 29 

Tabela 17-Periodização do Sujeito A ................................................................. 31 

Tabela 18-Dados do Sujeito B ............................................................................ 34 

Tabela 19-1ª avaliação do Sujeito B ................................................................... 35 

Tabela 20-Periodização do Sujeito C ................................................................. 35 

 



 X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  



 XI 

Índice Figuras 
Figura 1-Estrutura Organizacional do IPGym ...................................................... 3 

Figura 2-Sala de Exercício .................................................................................... 4 

Figura 3-Sala de cardiofitness .............................................................................. 4 

Figura 4-Sala de dança .......................................................................................... 5 

Figura 5-Sala de Cycling ...................................................................................... 5 

Figura 6-Gabinete dos Estagiários ........................................................................ 5 

Figura 7-Espaço outdoor ....................................................................................... 6 

Figura 8-LABMOV .............................................................................................. 6 

Figura 9-Horário das aulas de grupo .................................................................... 9 

Figura 10-Escala de Borg ................................................................................... 17 

Figura 11-Avaliações Físicas .............................................................................. 23 

Figura 12-% da massa gorda ............................................................................... 32 

Figura 13-% da massa muscular ......................................................................... 32 

Figura 14-Perímetros .......................................................................................... 33 

Figura 15-Pregas ................................................................................................. 33 

Figura 16-Teste "Senta e Alcança" ..................................................................... 34 

Figura 17-% da massa gorda ............................................................................... 36 

Figura 18-% da massa muscular ......................................................................... 37 

Figura 19-Força muscular (Leg Press) ............................................................... 37 

Figura 20-Força muscular ................................................................................... 38 

Figura 21-Zumba Party ....................................................................................... 44 

Figura 22-Belmonte aula de Zumba ................................................................... 44 

Figura 23-Passagem de ano académica Guarda (Zumba) ................................... 45 

Figura 24-Celorico Sports Fest ........................................................................... 46 



 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIII 

Agradecimentos 
 

Em primeiro lugar quero agradecer aos meus pais por me proporcionarem a 

oportunidade de estar aqui, porque sem eles não era possível o início e a término desse 

ciclo, um dos mais importantes na minha vida. 

Também agradeço a todos os familiares que de uma forma ou outra deram o 

contributo para que isso fosse possível. 

Agradeço também à professora orientadora Carolina Vilã Chã que sempre se 

mostrou disponível para me ajudar nas dificuldades encontradas no decorrer do estágio e 

à professora tutora Natalina Casanova por ter sempre paciência e confiança, e todo o apoio 

prestado ao longo do estágio. 

Agradeço aos meus colegas amigos André Martins, André Rodrigues, Edinho, 

Marcelo e Ricardo por toda ajuda e disponibilidade nesses 3 anos. 

A todo o corpo docente, muito obrigado pela partilha dos vossos conhecimentos 

que me vai ajudar a ser um melhor profissional. 

Por fim, agradeço a todos os que estiveram presentes diretamente ou indiretamente 

para que essa conquista fosse possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 XIV 

  

  



 XV 

Resumo 
 
O presente documento tem por objetivo relatar o trabalho desenvolvido ao longo 

da unidade curricular Estágio em Exercício Físico e Bem-Estar, umas das fases mais 

importantes na Licenciatura em Desporto, menor Exercício Físico e Bem-Estar, na Escola 

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

O relatório começa com a caraterização da entidade acolhedora que foi o IPGym. 

Logo de seguida salienta-se todos os objetivos e planeamento feito, tais como as áreas de 

intervenção, os objetivos gerais e específicos, e a calendarização anual e respetivo horário 

de estágio.  

As atividades desenvolvidas ao longo do estágio foram na sala de exercício, aulas 

de grupo e acompanhamento dos participantes do programa Guarda+65. Os objetivos 

gerais do estágio eram aperfeiçoar competências que respondem às exigências colocadas 

pela realidade de intervenção na dimensão moral, ética, legal e deontológica, colocar em 

prática todas as competências aprendidas e interagir com os colegas e os clientes de forma 

a fomentar a colaboração e entreajuda. 

Também é de referir que todos os planeamentos, avaliações, projetos e relatórios 

feitos foram apoiados na bibliografia científica. 

O relatório no final tem uma reflexão acerca das atividades desenvolvidas durante 

o período do estágio. 

Assim sendo, o relatório apresenta tudo que foi feito na unidade curricular Estágio. 
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Introdução 
 

O relatório de estágio está comtemplado no âmbito do estágio curricular Exercício 

Físico e Bem-Estar, integrado no 3º ano da licenciatura em Desporto, para descrever as 

atividades desenvolvidas ao longo das 425 horas do estágio. 

O estágio foi realizado no IPGym, na Escola Superior de Educação, Comunicação 

e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda. A escolha da opção menor de exercício 

físico e bem-estar é por querer ajudar toda a população, desde de atletas de alta 

competição a pessoas menos ativas, a adquirem comportamento de estilos de vida 

saudáveis e melhorarem a sua condição física com repercussão na sua saúde, e autoestima.  

Relativamente à escolha do IPGym como identidade para estagiar, esta foi 

maioritariamente por ter mais possibilidades de intervenções e tendo mais prática para o 

futuro. 

Os estágios curriculares são organizados pelas instituições de ensino, 

regulamentadas e autorizadas pelas mesmas e fazem parte da avaliação de um curso. Este 

momento constitui o primeiro contato com o mundo laboral, que é uma mais valia para 

todos os alunos, providenciado maior noção da realidade profissional. Normalmente, no 

final de cada estágio existe uma avaliação por parte da entidade acolhedora e no final a 

avaliação geral da unidade curricular através do relatório final. 

O objetivo principal do estágio foi aplicar os conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo da licenciatura, aperfeiçoando-as, e beneficiar de melhores 

intervenções na vida profissional futura. As principais áreas de intervenção foram: (i) 

aulas de grupo; (ii) sala de exercício; (iii) populações especiais (programa Guarda +65). 

Neste relatório serão exibidas de forma explicita todas as intervenções e atividades 

realizadas durante o período do estágio. Para tal este documento assentará na seguinte 

estrutura: 

1. Caracterização e análise da Entidade acolhedora 

Neste ponto referem-se todas as informações da entidade acolhedora, tais como, 

a localização, recursos humanos, recursos físicos e materiais, atividades desenvolvidas e 

o horário. 

2. Planeamento e objetivos do estágio 
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Aqui a informação é referente ao plano anual do estágio, para que todos os 

objetivos propostos no início do estágio fossem cumpridos. É composto pelas áreas de 

intervenção, objetivos gerais e específicos, fases de intervenção e calendarização.  

3. Atividade desenvolvidas 

São descritas todas as atividades realizadas de forma mais detalhada, para se dar 

conhecimento de tudo o que foi realizado no decorrer do estágio nas áreas de intervenção, 

atividades de promoção da entidade e atividades complementares. 

4. Reflexão final 

Neste último ponto, a autoavaliação dos pontos mais relevantes decorridas no 

estágio e uma avaliação geral da unidade curricular e da entidade acolhedora. 
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1 Caraterização e Análise da entidade acolhedora 
 

1.1 Informação da Entidade acolhedora 

O ginásio IPGym é um projeto inserido no Laboratório de Avaliação do 

Rendimento Desportivo, Exercício Físico e Saúde (LABMOV) da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda. Este projeto tem 

como principal objetivo incentivar a prática regular de exercício dos estudantes e docentes 

do IPG e da comunidade exterior (educativa e outras). 

Este local pode ser frequentado por alunos, professores do IPG e por toda a 

população interessada da cidade da Guarda e qualquer outra cidade, tanto a sala de 

exercício e as aulas de grupo. 

 

1.2 Recursos Humanos 

A entidade IPGym está organizada de acordo com o esquema representado na 

Figura 1. 

 

 

 
Figura 1-Estrutura Organizacional do IPGym 
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1.3 Recursos físicos e materiais 

 

 O IPGym usufrui das instalações da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto. É composto por uma sala de exercício, sala de cycling, gabinete 

dos estagiários, uma sala de aulas de grupo e uma sala dança, um espaço outdoor, 

possuindo ainda 2 salas de aptidão da avaliação física. Todas as figuras indicadas para 

representar os recursos físicos foram de fonte próprio. 

 

Sala de Exercício – Composta por equipamentos essenciais para o 

desenvolvimento de treinos, constituído por duas zonas, zona de treino muscular e zona 

de treino cardiovascular (Figura 2). 

 

 
     Figura 2-Sala de Exercício 

 

Sala de cardiofitness - Local onde são desenvolvidas a maioria das aulas de 

grupo, equipada com colchões, halteres, steps e minitrampolins (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3-Sala de cardiofitness 
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Sala de dança - Espaço alternativo onde podem ser feitas as aulas de grupo, 

utilizado quando decorrem aulas de grupo em simultâneo, ou quando é necessário espaço 

de maiores dimensões para realizar as mesmas (Figura 4). 

 

 
Figura 4-Sala de dança 

 

Sala de cycling - Situa-se na sala de exercício, num espaço equipado com 16 

bicicletas onde são instruídas todas as aulas de cycling (Figura 5). 

 

 
Figura 5-Sala de Cycling 

 Gabinete dos estagiários (Figura 6). 

 

 
Figura 6-Gabinete dos Estagiários 

 

Espaço outdoor - Área predisposta para atividades ao ar livre, com placas de piso 

amortecedor (Figura 7). 
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Figura 7-Espaço outdoor 

 

Instalações do LABMOV: laboratório de biomecânica e controlo motor, 

laboratório de Fisiologia do Esforço e de Psicologia do Desporto e Gabinete de 

Avaliação da Aptidão Física. Estes espaços estão suficientemente equipados para realizar 

vários tipos de avaliações aos utentes (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Atividades do IPGym 

 

 O IPGym possui várias atividades, tais como as atividades praticadas na 

sala de exercício (treino muscular e treino cardio) e as aulas de grupo (cycling, zumba, 

hitt, cross training, pilates, fitball, abdominais, localizada, jump/gap, pump, circuito 

podendo ser essas alternadas por outras no decorrer do ano). Além dessas atividades 

também promove em parceria com a Câmara Municipal da Guarda o programa Guarda 

+65 e o projeto ERASMUS+ MEW. 

1.4.1 Aulas de Grupo 
 As aulas de grupo são uma ótima opção para quem pretende treinar em 

conjunto com outras pessoas, visando a dinâmica de grupo, em conjunto com o elemento 

musical presente. 

Figura 8-LABMOV 
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O IPGym fornece aos utentes inúmeras escolhas. Estes podem participar nas 

aulas com o objetivo mais focado na resistência muscular, na força, na flexibilidade, no 

gasto calórico, na tonificação muscular e melhoria postural, tais como os exemplos na 

Tabela 1 a advir. 

 
Tabela 1- Tabela aulas de Grupo 

Aulas de grupo Descrição 
Aerototal Modalidade semelhante ao Hitt. Consiste a juncão de exercícios de Aeróbicos e 

Musculação em alta intensidade, num treino intervalado, mas seguindo uma 
coreografia. Tem uma duração de 45 min. 

ABS Aula destinada somente ao trabalho localizada do core durante 30 minutos. 
Circuito É um treino realizado em circuito, que visa a integração de diferentes exercícios em 

sequência. Podem ser exercícios musculares ou combinação com exercício aeróbio 
leves. É uma aula para manutenção, tonificação muscular e perda de peso. É uma 
aula com duração de 45 min. 

Crosstraining O Cross training é uma aula que permite aumentar rapidamente a condição física 
geral, através de diferentes exercícios realizados num tempo determinado. 

Cycling Aula com caráter aeróbio, que se pratica numa bicicleta estática, ao som de música. 
Tem como objetivo fortalecer os músculos dos MI, melhorar o sistema 
cardiovascular e o sistema respiratório e tonificar os glúteos. É uma aula com duração 
de 45 min. 

Fitball Aula realizada com auxílio de bolas suíças, onde se trabalha força, flexibilidade, 
equilíbrio, coordenação. É treino cardiovascular coreografado. É uma aula com 
duração de 45 min. 

GAP Aula com o objetivo de trabalhar os seguintes grupos musculares: glúteo, abdominais 
e pernas. Duração de 30 min. 

HITT Treino Intervalado de Alta Intensidade, ótimo para quem quer realizar uma aula 
rápida e quem gosta de desafios, visto a ser uma aula com muita intensidade e sem 
monotonia, sempre desafiante. Duração de 30 minutos. 

Step Aula que promove melhorias ao nível das capacidades coordenativas (coordenação, 
agilidade, ritmo, equilíbrio, orientação espacial e maior harmonia motora), 
aprendizagem de novas tarefas motoras, enriquecendo o repertório motor e 
providenciando benefícios ao nível psicológico e social. Duração 45 min. 

Jump A aula de JUMP é uma aula dada com minitrampolim, com o objetivo de treino 
principalmente aeróbio. 

Localizada Aula localizada, que tem como objetivo exercitar certos grupos musculares de forma 
localizada. Duração 45 min. 

Pilates Aula de alongamentos, que utiliza o peso corporal. Duração de 30 minutos. 
Pump Aula para quem pretende fazer um treino equilibrado, incluindo cardio e pesos. Feito 

ao ritmo musical. Duração 45 min. 
Zumba Modalidade onde se combinam exercícios aeróbios com ritmos latinos como o 

merengue, a salsa, bachata, etc.) Objetivo de praticar exercício de forma alegre e 
dinâmica. Duração de 45 min. 
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1.4.2 Sala de Exercício 
A Sala de Exercício carateriza-se por ser um espaço de atendimento 

personalizado, onde cada cliente encontra um conjunto de estagiários no caso de IPGym, 

para fazer-se cumprir as regras impostas e atender a todos pedidos dos clientes, dando 

vários feedbacks e ajudas para atingir os objetivos. 

Na sala de Exercício são realizadas várias metodologias de treino, dependendo 

dos objetivos e das condições físicas de cada cliente. Um dos principais objetivos do 

IPGym na sala de exercício é o acompanhamento individualizado da maioria das pessoas 

que frequentam o ginásio, com avaliações, periodizações e planos de treino. 

 

1.4.3 Programa Guarda +65 
 É um projeto da Câmara Municipal da Guarda (CMG), direcionado para a 

promoção e a prática de atividade física regular entre a população com mais de 65 anos. 

Este programa decorre nas piscinas da CMG e na sala de exercício (IPGym), da Escola 

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

 

1.4.4 Programa MEW 
 O projeto MEW- “Movimento Envolvimento e Bem-Estar” visa 

estabelecer uma “Rede Europeia para a Saúde”, promovendo uma abordagem ao 

movimento, atividade física e estilos de vida corretos para combater a inatividade. É um 

projeto Erasmus+, sendo o IPG um dos parceiros internacionais. Este projeto tem como 

público-alvo as pessoas com idades compreendida entre 30 a 55 anos de todos os géneros. 
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1.5 Horário 

O IPGym funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 13 horas no período da 

manhã e das 14 às 20 horas no período da tarde. Aquando o uso da sala pelos docentes 

para serem lecionadas aulas, a sala fica encerrada para os utentes, existindo avisos 

prévios.  

A sala da aula de grupo é utilizada apenas para aulas de grupo, com horários 

estipulados, ilustrado na Figura 9. 

Para concluir, no dossier, o documento Horário dos estagiários  exemplifica  como 

era o horário dos estagiários na sala de exercício e aulas de grupo. 

 

 

 
Figura 9-Horário das aulas de grupo 
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2 Objetivos e Planeamento do estágio 
 

O planeamento permite a organização dos objetivos definidos, para um melhor 

desenrolar do estágio e rotações nos projetos do IPGym entre os estagiários.  

 

2.1 Áreas de intervenção 

 

As áreas de intervenção apresentadas pela tutora e aceites pelo estagiário foram: 

 

2.1.1 Aulas de grupo 
Nas aulas de grupo, lecionar o maior número de modalidades para ter mais 

conhecimento e experiência das diferentes metodologias utilizados para cada modalidade. 

 

2.1.2 Sala de exercício 
Na sala de exercício os principais pontos de intervenção são acompanhamentos 

individualizados com avaliação e prescrição de exercícios de acordo com os objetivos 

pretendidos pelo utente.   

 

2.1.3 Programa Guarda +65 
No programa Guarda +65, interagir com as populações especiais, dando 

motivação e feedback, corrigir posturas inadequadas e execuções dos exercícios. 

 

Procedeu-se à escolha destas três áreas devido à sua importância no Exercício 

Físico e Bem-Estar.  
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2.2 Objetivos 

 

Os objetivos variam de acordo com as áreas de intervenção, existindo objetivos 

gerais de todo o estágio e objetivos específicos que focam cada uma das áreas de 

intervenção. 

 

2.2.1 Objetivos gerais 
Aperfeiçoar competências que respondem às exigências colocadas pela realidade 

de intervenção na dimensão moral, ética, legal e deontológica; 

Aplicar todas as competências aprendidas nas unidades curriculares dos anos 

anteriores e aperfeiçoá-las para uma melhor intervenção profissional; 

Interagir com os colegas e os clientes de forma a fomentar a colaboração e 

entreajuda, de forma a melhorar pontos mais fracos e reajustar procedimentos sempre que 

necessário. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 
 

2.2.2.1 Sala de exercício  
Realizar acompanhamento, identificando e corrigindo os erros técnicos; 

Efetuar avaliações da aptidão física dos clientes; 

Planear e prescrever exercício físico de acordo com os objetivos e necessidades 

dos clientes; 

2.2.2.2 Aulas de grupo 
Observar e analisar as metodologias utilizadas pelos profissionais da entidade; 

Ser capaz de planear e lecionar de forma autónoma aulas de grupo de Cross 

training, HITT, Cycling, Circuito, Zumba, Pumb, Aerototal, Jump/Gap, Localizada e 

Pilates; 

 

2.2.2.3 Populações especiais (Projeto Guarda +65) 
Ser capaz de dialogar com os clientes de forma a dar feedback e motivação; 

Corrigir a postura na execução dos exercícios; 
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2.3 Fases de intervenção  

Para ter sucesso na concretização da unidade curricular Estágio em Exercício e 

Bem Estar é preciso superar as 3 fases de desenvolvimento do mesmo. 

 

2.3.1  Fase - Integração e planeamento 
A primeira fase decorreu entre 24 de Setembro a 05 de Outubro e teve como 

objetivo principal conhecer as instalações do IPGym, interagir com os colegas do estágio 

e os funcionários. Nesta fase foram realizadas reuniões para estabelecer as funções 

desempenhadas por cada um dos estagiários, como as aulas de grupos e horários ara se 

estar na sala de exercício.  Outro dos objetivos foi também fazer observações nas aulas 

de grupo e sala de exercício. 

 

2.3.2 Fase- Intervenção 
Esta fase foi subdivida por três fases muitos importantes: 

2.3.2.1 Fase de Observação 
Esta fase começou no dia 5 de Outubro. Nos 2 primeiros meses realizou-se no 

mínimo quatro observações de aulas de grupo dadas por outros profissionais e quatro na 

sala de exercício. De acordo com o Guia de funcionamento da unidade curricular (GFUC) 

esta fase continuou até ao final do estágio, com o objetivo de realizar uma observação por 

mês. Ainda nesta fase deveria ser produzido o relatório de cada observação, de acordo 

com os temas das unidades curriculares concebidos durante os anos anteriores, para 

posterior examinação, melhorando sempre os aspetos menos positivos. 

 

2.3.2.2 Co-lecionação 
A Colecionação iniciou-se na primeira semana de Novembro. Em termos das aulas 

de grupo a lecionação das aulas nessa fase eram feitas por dois estagiários, para se tornar 

mais fácil a interação com os alunos, a explicação e a correção dos exercícios. 

Na sala de exercício, para não haver a intervenção de duas pessoas com um cliente, 

um dos estagiários assumia o caso e apenas pedia feedbacks e opiniões aos colegas sobre 

determinados assuntos como metodologias de treinos ou outras dúvidas. 

 



 13 

2.3.2.3 Lecionação em autonomia 
Nesta fase pretendeu-se à lecionação em autonomia, existindo a criação de 

metodologias próprias para lecionar e intervir em diferentes áreas. Na sala de exercício 

foram corrigidos erros cometidos pelos clientes, avaliados e prescritos exercícios e 

solucionamento de problemas ou dificuldades apresentadas pelos utentes. Nas aulas de 

grupo foram adotadas estratégias concebidas pelo estagiário de lecionação para um 

melhor desenrolar das aulas. No programa Guarda +65 fez-se a correção postural na 

execução dos exercícios. De salientar que as opções tomadas foram sempre sustentadas 

nas evidências científicas.  

 

2.3.3  Fase- Conclusão e avaliação 
Esta fase decorreu a partir de 20 Maio e teve como finalidade avaliar a 

congruência entre os objetivos definidos e os atingidos, bem como refletir sobre as 

metodologias e recursos utilizados. 

Para finalizar, a entrega do relatório final do estágio, o dossier e a defesa das 

mesmas. 
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2.4 Calendarização 

 
A calendarização do estágio foi feita de acordo com as necessidades da entidade 

acolhedora e com o nosso consenso.  Em baixo encontram-se ilustrados os horários 
semanais do estágio no decorrer do ano (Tabelas 2, 3 e 4).  

 
No mês de Outubro o estágio foi feito somente na sala de exercício. Realizaram-

se observações das aulas de grupo dos instrutores ex-alunos do IPG (Tabela 2). 
 

Tabela 2-Horário mês de Outubro 
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira  

   Guarda+65 
9:00 -13:00 

 

  Sala de exercício 
14:00-16:00 

Sala de exercício 
16:00 – 18:00 

Rotatividade 
entre todos 
14:00 - 20:00 Observações  

18:00 -20:00 
Observações 
18:00 - 20:00 

Observações 
18:00 - 20:00 

Observações 
18:00 – 20:00 

 
 
No mês de Novembro, Dezembro e Janeiro, continuou-se a estagiar na sala de 

exercício e começou-se a lecionar as aulas de grupo de forma autónoma (Tabela 3). 
 

Tabela 3-Horário dos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro 
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira 

 CrossTraining  
18:00 - 18:45 

 Guarda +65 
9:00 - 13:00 

Cycling 
18:30 -19:45 

Sala de 
exercício 
18:00 - 20:00 

Sala de exercício  
18:45 - 20:00 

Sala de exercício  
16:00 - 20:00 

Step 
18:45 - 19:30 

Sala de 
exercício 
19:15– 20:00 

 
 

No mês de Março, Abril, Maio e Junho, houve trocas na lecionação das aulas de 
grupo. 

O estagiário passou a lecionar as aulas de Localizada e Pump (Tabela 4). 
 

Tabela 4-Horário meses de Março, Abril, Maio e Junho 
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira 

  Sala de exercício 
16:00 - 18:45 

Guarda+65 
9:00 - 13:00 

 

Sala de exercício 
18:00 - 20:00 

Sala de exercício 
18:30 - 20:00 

Localizada 
18:45 - 19:30 

Pump 
18:00 - 18:45 

Rotatividade 
15 em 15 dias 
18:00 -20:00 
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3 Atividades desenvolvidas 
 

No decorrer do estágio realizaram-se várias atividades relacionadas com as aulas 

de grupo, sala de exercício, programa Guarda+65, atividades de promoção da entidade e 

atividades complementares.   

No início do estágio foi feito um inventário do IPGym, que se encontra no dossier 

no documento Inventário IPGym, para ter conhecimento de todos os matérias e 

equipamentos que podiam ser utilizados durante o período do estágio.  

Para a sustentação de todas as atividades desenvolvidas foram necessários um 

conjunto de equipamentos. Também nas nossas atividades incluía a manutenção das 

mesmas. 

Seguidamente, apresenta-se de forma mais específica todas as atividades 

decorridas nas 425 horas do estágio. 

 

 

3.1 Aulas de grupo  

 
Atualmente, a prática da atividade física é considerada um dos pilares importantes 

para a saúde e qualidade de vida, valorizada em termos sociais e estética corporal.  

As aulas de grupo surgiram para dar maior diversidade à população, quebrando a 

monotonia e cativando outro tipo de população. Assenta sobretudo nos objetivos a atingir, 

nos meios de treino (equipamentos principais e secundários) e nos métodos de trabalhos 

(posturas, gestos básicos e ritmos de execução). As aulas de grupo dão maior importância 

no treino em conjunto, dando a oportunidade da socialização, acompanhado por elemento 

musical (Cerca, 2003). 

Em termos globais, a estrutura de uma aula de grupo é constituída pela parte 

inicial, que corresponde ao aquecimento que é de 5 a 7 minutos e a parte fundamental que 

é a parte de realizar o objetivo principal da aula, com a duração de 30 a 35 minutos e a 

parte de retorno à calma, que é de 5 a 7 minutos. 

As atividades realizadas, na parte das aulas de grupo, foram elaboração de planos 

e a lecionação das aulas na Tabela 5. 
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Tabela 5-Aulas de grupo observadas (Obs), co-lecionadas (Co-lec) e lecionadas em autonomia 

(Lec) 
Aula de grupo Descrição Obs. Co-lec. Lec. 

CrossTraining O Cross training uma aula que permite aumentar 

a condição física dos clientes, através de 

diferentes tipos de exercícios desde exercícios 

simples a complexos. 

2 3 10 

Step 

coreografado e 

atlético 

Aula que promove a melhoria ao nível das 

capacidades coordenativas e físicas. 2 5 7 

Cycling O Cycling uma aula com um sistema de treino 

baseado no ciclismo real, que trabalha a 

capacidade cardiovascular. 

3 1 13 

Localizada  Localizada trabalha todo o corpo principalmente 

grandes grupos musculares com o objetivo de 

fortalecimento e resistência muscular. 

2 4 9 

Pump Pump uma aula de resistência muscular 

acompanhado por um elemento musical. 
3 6 7 

 

Adiante, de forma mais detalhada, são descritas cada uma das modalidades, 

descrevendo a origem da modalidade, definição, objetivos e variáveis de treino. 

No início do estágio, existiram algumas dificuldades na lecionação das aulas. Uma 

das dificuldades principais foi lecionar a aula com a explicação oral ao mesmo tempo que 

deveriam ser antecipados os movimentos e executados os exercícios, principalmente nas 

aulas mais coreografadas. Com o decorrer do tempo, foi existindo uma maior confiança 

e experiência e conseguiu-se superar este problema e outros que iam aparecendo ao longo 

do ano. 

Por ser difícil controlar a intensidade de cada pessoa nas aulas de grupo, os 

métodos utilizados pelo estagiário para a perceção do esforço de cada cliente foi a escala 

de perceção subjetiva do esforço (BORG) e teste de fala (Talk Test).   

 

Escala de Borg 

Normalmente são usadas duas escalas (Figura 10) a original – escala de Borg que 

foi desenvolvida para permitir aos indivíduos que treinam uma perceção do seu esforço 

de acordo com a sua condição física e com as condições circundantes. Esta escala utiliza 
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valores de referência entre 6 a 20, e a escala adaptada usa valores de referência de 0 a 10, 

que são mais percetíveis e compreensíveis conferindo uma maior validação à informação 

(ACMS, 2000). 

 

 
           Figura 10-Escala de Borg 

 

Teste de fala (Talk Test)  

Trata-se de um tipo de teste muito simples que está diretamente relacionado com 

a capacidade de o aluno poder dar feedback verbal após uma solicitação por parte do 

profissional. Na eventualidade da intensidade estar acima das capacidades do indivíduo, 

este terá uma dificuldade em dar uma resposta percetível, pois apresenta dificuldades em 

controlar a respiração com a fala (Cerca, 2003). 
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3.1.1 CrossTraining   
 

CrossTraining aplicado no programa IPGym baseia-se no treino de força 

resistente organizado sob a forma de circuitos. Nestas aulas pretende-se estimular a 

resistência muscular local, centrados em exercícios com peso corporal e com resistências 

externas de intensidades moderadas. Neste tipo de trabalho a intensidade foi garantida 

pela manipulação da densidade do estímulo, ou seja, foi manipulada o tempo em exercício 

e o tempo em repouso. As densidades mais usadas foram 1:1 (30s trabalho; 30s repouso) 

e 2:1 (30s trabalho; 15s repouso), tendo-se manipulado, no entanto outros intervalos 

temporais em função do plano previsto. Para controlo da densidade de estímulo, foi a 

usada uma App “Tabatta”, disponível para telemóvel e tablet.  

As principais linhas orientadoras seguidas para o planeamento destas aulas 

encontram-se resumidas na Tabela 6. 
Tabela 6- Variáveis de treino utilizadas na aula de CrossTraining  

Variáveis de treino 
Duração 45 minutos 
Intensidade Moderada 
Densidade 1:1 =30s:30s; 2:1 = 30s:15s, etc. 
Tipos de exercícios Exercícios multiarticulares, peso corporal, pesos 

livres e alternância de grupos musculares; 
exercícios baseados em padrões de movimento 

Organização da carga Em circuito por tempo 
Objetivo Treino aeróbio e resistência muscular 
Materiais utilizados Colchão, Step, discos, barras e Kettlebell 

 

Foi uma aula acessível lecionar e orientar desde do início, pelo facto de a 

organização da aula ser em circuito. No Anexo 2 encontra-se exemplo de um plano de 

aula. 

 

3.1.2 Step coreografado e atlético 
 

O Step surgiu no ano de 1984 pela primeira vez nos Estados Unidos, por um ex-

praticante de culturismo Gin Miller. 

O exercício com recurso à plataforma de step enquadra-se no seio das atividades 

físicas recomendadas pelo American College of Sports Medicine (ACSM, 1995). 

Step, enquanto equipamento e modalidade, foi sendo ao longo do tempo 

considerado seguro, simples e detentor de características que permitiam desenvolver 
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simultaneamente a aptidão cardiorrespiratória e muscular, tendo registado elevada adesão 

de indivíduos de escalões etários muito variados (Rodrigues & André,I,H, 1999). 

A modalidade de step promove ainda melhorias ao nível das capacidades 

coordenativas (coordenação, agilidade, ritmo, equilíbrio, orientação espacial e maior 

harmonia motora), aprendizagem de novas tarefas motoras enriquecendo o repertório 

motor, bem como benefícios ao nível psicológico e social (Franco & Batista, 1998). 

As principais linhas orientadoras seguidas para o planeamento destas aulas 

encontram-se resumidas na Tabela 7. 
Tabela 7-Variáveis de treino utilizadas nas aulas de Step 

Variáveis de treino 
Duração 45 minutos (20 minutos coreografado, 15 

minutos atlético) 
Intensidade Moderada (Escala de Borg adaptada: 6 a 7) 
Tipos de exercícios Exercícios peso corporal e coordenativas 
Organização da carga Por estações (por exercício) 
Objetivo Capacidades coordenativas, força e resistência 

muscular, capacidade cardiorrespiratória  
Materiais utilizados Step 

 

Relativamente à experiência pessoal da lecionação da modalidade do Step 

coreografado, esta foi mais complexa porque os passos tinham de estar em sintonia com 

a estrutura musical selecionada enquanto que o Step atlético apenas possuía habilidades 

motoras básicas. No Anexo 3 encontram-se exemplo de plano de aula. 

A lecionação da aula de Step foi um desafio feito pelos clientes no início do 

estágio, por preferirem modalidades mais coreografadas, sendo que no planeamento o 

objetivo era a lecionação da aula de HITT. 

 

3.1.3 Cycling 
 
Em 1987, Johnny Goldberg, um ciclista sul-africano, na tentativa da qualificação 

para o Race Across América, resolveu criar um equipamento que permitisse treinar na 

garagem da sua casa. Para solucionar esse problema começou a criar a bicicleta 

estacionária que foi apelidada de spinner, ou seja, que gira (Damião, 2013). 

O Cycling Indoor foi um sistema de treino criado baseado no ciclismo real, 

reproduzindo as suas variadas fases de treinamento. 
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O ciclismo indoor surgiu como nova alternativa de atividade aeróbica dentro das 

academias, através de um programa de treinamento contínuo ou intervalado, visando a 

manutenção e melhoria do sistema cardiovascular (Mello, Dantas, Novaes, & 

Albergueria, 2003). 

A popularidade do ciclismo indoor está ligada à experiência cinestésica de pedalar 

em ambiente aberto, onde são simulados os movimentos do tracking e utilizadas técnicas 

de visualização para criar uma estrada virtual, motivando seus participantes. (Mello, 

Dantas, Novaes, & Albergueria, 2003). 

As principais linhas orientadoras seguidas para o planeamento destas aulas 

encontram-se resumidas na Tabela 8. 
Tabela 8-Variáveis de treino utilizadas na aula de Cycling 

Variáveis de treino 
Duração 45 minutos  
Intensidade Moderada e Alta (Escala de Borg adaptada: 6 a 10) 
Tipos de exercícios Posições sentado e de pé  
Organização da carga Treino contínuo, intensivo e mix Montanhas e 

Sprint.;  
Objetivo Capacidade cardiorrespiratória  
Materiais utilizados Bike indoor 

 

O Cycling foi uma das aulas mais lecionadas pelo estagiário no período de estágio, 

por ser uma das modalidades preferidas, e também uma das modalidades com maior 

número de aulas na entidade. Exemplo de plano de aula no Anexo 4. 

 

3.1.4 Localizada 
É uma modalidade que trabalha o corpo todo, na maioria das vezes músculos 

maiores. Os exercícios são priorizados por series para cada segmento muscular e articular. 

O tradicional objetivo da aula de localizada é aumentar a força de resistência ou 

endurance muscular. No entanto, este é um objetivo lato, que tanto pode servir para o 

treino de um maratonista como para o indivíduo sedentário que habitualmente frequenta 

as instalações de fitness (Ramalho, 2017). 

As principais linhas orientadoras seguidas para o planeamento destas aulas 

encontram-se resumidas na Tabela 9. 
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Tabela 9-Variáveis de treino utilizadas na aula de Localizada 
Variáveis de treino 
Duração 45 minutos  
Intensidade Moderada e Alta 
Tipos de exercícios Exercícios que engloba grandes grupos musculares 
Organização da carga Estações  
Objetivo Força de resistência 
Materiais utilizados Colchões, discos e barras 

 

A aula de localizada era maioritariamente frequentada por mulheres, por isso dava 

mais enfâse aos exercícios de pernas, glúteos e abdominais. Para confirmar, no Anexo 6 

exemplo do plano de aula. 

Foi uma das aulas que foi sentida maior à vontade logo no início da lecionação 

porque a metodologia de lecionação era por séries e repetições, não seguindo o ritmo 

musical.  

 

3.1.5 Pump 
O Pump é uma modalidade que se assemelha a um programa de treino que a 

LesMills criou que é BodyPump. 

O Body Pump é um programa de treino de exercícios resistidos, realizados com 

barras e discos, utilizando os princípios do treinamento com pesos livres modificados para 

o ambiente de treinamento em grupo. A sua principal característica é o trabalho de 

resistência muscular localizada, com um alto volume de repetições em cada exercício. 

Uma aula é composta de dez faixas de músicas, e em cada faixa é trabalhado um 

determinado grupamento muscular (Ferrari & Ferreira, 2007). 

As principais linhas orientadoras seguidas para o planeamento destas aulas 

encontram-se resumidas na Tabela 10.  
Tabela 10-Variáveis de treino utilizada na aula de Pump 

Variáveis de treino 
Duração 45 minutos  
Intensidade Moderada e Alta 
Tipos de exercícios Exercícios que engloba grandes grupos musculares 

e com pesos livres 
Organização da carga Por faixa musical (ou seja, por grupo muscular) 
Objetivo Força de resistência e força muscular 
Materiais utilizados Colchões, discos, barras e step 
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A seguir ao Cycling, foi uma das aulas mais frequentadas pelos clientes e uma das 

aulas mais complexas de se preparar por ser tudo no tempo musical. 

A nossa aula de Pump era de 45 minutos, composta por 5 a 6 faixas musicais 

dependendo dos grupos musculares a ser trabalhos.  

No Anexo 5 encontra-se o exemplo do plano de aula. 
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3.2 Sala de exercício  

Para o bom funcionamento da sala de exercício no geral, foi sempre estipulado 

para os clientes a importância do cumprimento de regras estabelecidas pela entidade. Foi 

promovida uma relação agradável com os clientes, sendo transmitidos feedbacks 

positivos e identificados os erros técnicos na realização dos exercícios. Também foram 

realizados acompanhamentos individualizados, avaliando, planeando e prescrevendo 

exercício físico de acordo com os objetivos dos clientes. 

Foram realizados quatro acompanhamentos individualizados, mas serão apenas 

expostos dois casos. 

 

3.2.1 Avaliações do cliente 
Um dos motivos que torna a avaliação fundamental no processo de prescrição do 

exercício é o facto dos indivíduos que aderem à prática de exercício físico poderem 

apresentar um perfil perfeitamente distinto, não só no que refere ao risco relativo de 

doença como no nível da sua aptidão (Garganta, 2003). 

Segundo (Garganta, 2003) quando se fala da avaliação física é necessário ter em 

conta a existência de duas grandes categorias representas na Figura 11. 

1ª a avaliação do estado de saúde, ou avaliação médica; 

2ª a avaliação da aptidão física; 

 
Figura 11-Avaliações Físicas 

 

 

As avaliações iniciavam com as recolhas de dados com uma anamnese para saber 

o historial do cliente em termos de exercício físico e saúde. Na anamnese o questionário 

utilizado foi o questionário representado na Tabela 11. 
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O PAR-Q destina-se a identificar um pequeno número de adultos para os quais a 

atividade física pode ser inadequada, ou se aqueles que devem ter uma orientação médica 

em relação ao tipo de atividade que seja mais apropriada (Garganta, 2003). 

 
Tabela 11-PAR-Q 

 

Os fatores de risco, segundo (ACSM, 2014)  foram também avaliados, segundo as 

indicações descritas na Tabela 12. 

  

 

 

 

 

Avaliações – Ficha de Recolha de Dados 

Data:  /____/ ____ 

Nome do Avaliador:       

PARQ – YOU Sim Não 

1. Alguma vez o seu médico lhe disse que tinha problemas 

cardíacos e 

que apenas devia praticar atividade física recomendada por um 

médico 

  

2.Sente dores no peito quando faz atividade física?   

3. No mês passado, sentiu dores no peito enquanto não fazia 

atividade 

física? 

  

4. Perde o equilíbrio de vida tonturas ou alguma vez ficou 

inconsciente? 

  

5. Tem algum problema ósseo ou articular que pode piorar 

devido a uma 

mudança na sua atividade física? 

  

6. Atualmente o seu médico prescreveu-lhe algum 

medicamento para a 

pressão arterial ou para problemas cardíacos? 

  

7. Conhece qualquer outra razão pela qual não deva praticar 

atividade física? 
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Tabela 12-Fatores de Risco 
Fatores de Risco 

Positivo 

Critérios 

Idade Sexo masculino >45 anos / Sexo feminino > 55 anos 

Colesterol Total >200 mg.dl-1 ou LDL >130 mg.dl-1 / HDL< 35 mg.dl-1 

Hipertensão Sistólica > 130mm/hg e diastólica > 90mm/hg 

Histórico familiar Enfarte do miocárdio, revascularização coronária, morte súbita do Pai ou de 

outro familiar em 1º grau do sexo masculino (irmão ou filho) antes dos 55 

anos. O mesmo para o sexo feminino, mas antes dos 65 anos. 

Obesidade IMC > 30 kg/m2 ou perímetro da cintura nos homens maior a 100 cm e nas 

mulheres maior a 88 cm 

Tabagismo Fumador. Só após 6 meses de deixar de fumar pode ser considerado “não 

fumador”. 

Sedentarismo Indivíduos não integrados em programas de exercício físico regular ou que 

não façam pelo menos 30 minutos de atividade física moderada na maioria 

dos dias da semana. 

Glucose Sanguínea 

(Diabetes) 

Maior a 110 mg.dl-1 

Fatores de risco 

negativo 

Critérios 

Colesterol HDL >60 mg.dl-1 

 

 

 

Segundo (ACSM, 2014) a estratificação dos fatores de risco é orientada de acordo 

com a Tabela 13. 
Tabela 13-Estratificação dos fatores de risco 

Nível Linhas orientadores 

Baixo Homens e mulher assintomáticos que tem < 2 FR 

Moderado Homens e mulher assintomáticos que tem ≥ 2 FR 

Alto Indivíduos que possuem doenças CV, pulmonar e/ou metabólica 

diagnosticada e ou ≥ 1 FR 
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3.2.2 Avaliações da Aptidão Física 
 

A aptidão física é a capacidade de desempenhar atividades profissionais, 

recreativas e da vida diária sem se fatigar em excesso (Heyward, 2010). 

Segundo (ACSM, 2014), a avaliação das componentes da aptidão física 

diretamente relacionadas com a saúde são: 

• Composição corporal 

A composição corporal pode ser expressa como a percentagem relativa da massa 

corporal composta por gordura e pelo tecido livre de gordura.  

• Capacidade aeróbia  

 Está relacionada com a capacidade de realizar grandes exercícios musculares, dinâmicos 

e de intensidade moderada a vigorosa por períodos prolongados.  

• Força muscular 

A força muscular refere-se a uma força externa que pode ser produzida por um 

músculo ou grupo muscular específico, comumente expressa no que se refere à resistência 

alcançada ou superada.  

• Resistência muscular 

A resistência muscular é a capacidade de um grupo muscular executar ações 

musculares repetidas ao longo de um período suficiente para causar fadiga ou manter um 

percentual específico de 1RM por um período prolongado.  

• Flexibilidade 

É a capacidade de mover uma articulação ao longo da sua amplitude de 

movimento completa. É importante para o desempenho atlético e para a capacidade de 

realizar atividades do cotidiano.  

Como estagiário, uma das principais responsabilidades era avaliar cada um dos 

componentes da aptidão física dos clientes.  

Para os clientes com acompanhamento individualizado que vão ser apontados 

mais abaixo foram utilizados os testes apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14- Composição da Aptidão Física 
Composição da 

Aptidão Física 

Tipo de teste Descrição 

Composição corporal Métodos Antropométricos 

(Protocolo ISAK - 

Internacional Societ For The 

Advancement of 

Kinanthropometry) e 

Bioimpedância (Protocolo 

Tanita) 

Métodos antropométricos são métodos da 

medição da altura, peso, imc, perímetros e 

pregas corporais. 

Bioimpedância (Tanita) são balanças 

especiais que analisam a composição 

corporal. 

 

Capacidade 

Cardiorrespiratória 

Teste Bruce (Protocolo de 

Bruce) 

Teste Yoyo Intermitente 

(Protocolo de Jeans 

Bangsbo) 

Teste Bruce trata-se de um método de 

grande incremento de trabalho por cada 

etapa. 

Teste Yoyo trata-se de um teste de ida e 

volta de característica intermitente. 

Força Muscular Método Indireto- método de 

Estimação de 1RM através 

do coeficiente de repetições 

(Protocolo Lombardi). 

Esse método possui estimar 1RM tendo em 

conta a carga vencida (Kg) e os números de 

repetições realizadas (limite máximo de 10 

reps). Seguidamente fazer a estimativa de 

1RM de acordo com a tabela de Coeficientes 

de conversão. 

Força Resistência  Teste de flexões de braços e 

abdominais parciais 

(Protocolo Vivian Heyward) 

São testes da repetição máxima da 

execução de flexões e abdominais parciais 

durante um minuto, sem descanso. 

Flexibilidade Teste Sentar & Alcançar 

(Protocolo de Wells) 

É um teste que serve para medir a amplitude 

do alongamento da parte posterior do tronco 

e das pernas. 

 

 

Para a consulta dos tipos de testes a utilizar recorreu-se a algumas referências 

científicas como, (ACSM, 2014), (Lombardi, 1989),  (Bompa, 2015) e (Garganta, 2003). 

Para informações mais especificas de todos os testes utilizados para a avaliação 

da composição corporal disponibilizo no dossier, o documento Avaliação da Aptidão 

Física.  
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3.2.3 Princípios Gerais do Planeamento e Prescrição do Exercício 
  

Alguns princípios de treinamento aplicam-se a todos os tipos de programas de 

exercício, sejam eles planejados para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a aptidão 

musculosquelética, a composição corporal, a flexibilidade ou o equilíbrio (Heyward, 

2010). 

 

3.2.4 Periodização 
A periodização é uma forma de facilitar e tornar mais eficaz a organização de um 

programa de treinamento, adequando cada fase e suas variáveis, para alcançar os 

objetivos do individuo, seja um atleta ou não. Esse sistema se ajusta à necessidade do 

treinamento e de suas variáveis, potencializando o resultado (Prestes, Foschini, Marchetti, 

Charro, & Tibana, 2016). 

 

No documento Princípios de treino e Periodização, no dossier, estão 

disponibilizadas todos os princípios gerais do treino,  os objetivos e  os períodos de uma 

periodização. 

 

 

3.2.5 Caracterização e análise dos Estudos dos casos  
 

No início do estágio foi proposta a realização de pelo menos 4 acompanhamentos 

individuais.  

Primeiramente, foi realizado o questionário pela anamnese, e logo depois as 

avaliações da aptidão física a todos os clientes acompanhados. 

Após o conhecimento sobre os objetivos de cada cliente e o tempo para alcançar 

os objetivos realizou-se a periodização de acordo com esses objetivos. E por fim os planos 

de treinos para cada fase da periodização. 

Foram realizados 4 acompanhamentos, mas apenas serão reportados dois dos 

casos no presente relatório. Os restantes casos encontram-se descritos no dossier, nos 

documentos Sujeito C e Sujeito D. 

 

 



 29 

 

3.2.5.1 Sujeito A 
 

As informações iniciais do Sujeito encontram-se na Tabela 15. 
Tabela 15-Dados do Sujeito A 

Dados do sujeito A 
Idade 20 
Sexo Masculino 
Profissão Estudante 
Prática da Atividade 
Física 

Sim (Musculação) 

Objetivos Ganho da massa muscular e melhoria da condição física 
Modalidades 
pretendidas 

Musculação e Cárdio 

Disponibilidade Todos os dias de segunda a sexta das 18:00 as 20:00 horas (Sábado nos outros 
ginásios) 

Fatores de risco Operação na anca 
 

 De acordo com as tabelas expostas no dossier, no documento Avaliação da 

Aptidão Física foi feita a classificação dos resultados componentes da 1ª avaliação do 

Sujeito A, como mostra a Tabela 16. 
Tabela 16-1ª Avaliação do Sujeito A 

Avaliações  Resultado Classificação 

C. C- IMC 24,9 Kg/m2 Normal 

C.C- Massa Gorda 13,5 % Médio 

Aptidão Aeróbica (Protocolo 

de Bruce) 

52,43 ml/kg/min Excelente 

Força Muscular 54 Pontos Excelente 

R.M - Flexões de braços 97 Excelente 

R.M- Abdominais parciais 70 Excelente 

Flexibilidade 33,8 cm Bom 

 

Segundo a primeira avaliação da aptidão física, denotou-se que o sujeito tinha boa 

forma física.  

De acordo com os objetivos do cliente realizou-se uma periodização avançada de 

Treino representada na figura abaixo. Para este efeito foi seguida a metodologia proposta 

por Bompa (2015). 
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A periodização de Treino de Força é composta pelas seguintes fases (Bompa, 

2015): 

Adaptação Anatómica (A.A) - é a base do treinamento para o planeamento anual. 

O termo adaptação anatómica tem implícita a noção de que o corpo necessita de 

tempo para se adaptar aos estímulos, de forma progressiva sem causar stress ao organismo 

(Tavares). 

Hipertrofia (H) - é a fase do ganho e desenvolvimento da massa muscular. A carga 

de treino deverá variar entre os 40% a 85% 1RM, consoante o nível do praticante, a 

periodização do treino e o método de treino utilizado (Tavares).O elemento chave no 

treinamento de Hipertrofia é o efeito acumulativo da exaustão ao longo do total de series 

realizadas e não apenas a exaustão após cada serie. Esse efeito acumulativo estimula as 

reações químicas e o metabolismo proteico responsável pela hipertrofia muscular 

(Bompa, 2000). 

Transição (T) - Recuperação e regeneração antes de iniciar outra fase. Depois de 

muitos meses de treinamento intensivo, os atletas devem dar a seus corpos uma pausa 

para permitir a recuperação e a regeneração antes de começar um novo ano de 

treinamento. Além de uma fase de transição de fim de ano, recomendamos empregar um 

período breve de transição entre cada fase de treinamento diferente. (Bompa, 2015). 

Misto (M) - Como o nome indica, o treino misto (M) incorpora alguns exercícios 

específicos para o treino de H e aplica métodos de F*M para outras sessões. A fase M 

oferece uma transição progressiva entre as fases de H e F*M.  

Força Máxima (F*M) - Segundo (Bompa, 2015) é a fase de treinamento em que o 

objetivo é aumentar o tónus e a densidade muscular. A força máxima é desenvolvida 

aumentando a carga de treino e, no processo, aumentando a capacidade contrátil dos 

músculos. Cargas de treino maiores que 80% elevam a tensão no músculo e recrutam as 

unidades motoras potentes de contração rápida.  

Definição Muscular (DM) - Durante a fase de treinamento de definição muscular 

(DM), os atletas esforçam-se para desenvolver os músculos mais refinados, definidos e 

visíveis possíveis. Os métodos de treino específico de alta repetição estimulam o corpo a 

usar ácidos gordos como fonte de substratos, ajudando assim a queimar a gordura 

subcutânea, que é responsável por esconder cortes preciosos. 
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Na Tabela 17 apresentam-se as linhas orientadores seguidas no planeamento e 

periodização do treino do cliente A. 
Tabela 17-Periodização do Sujeito A 

Mês Semana Fase Princípios Gerais 
Outubro 1 A.A Intensidade: 40 a 60%1RM 

Serie: 2 a 3          
Reps:12 a 15 
Tipo de Exercício: Exercícios 
multiarticulares e preferir máquinas 
Organização da carga: Principalmente em 
Circuito 

2 

3 
4 

Novembro 5 H1 Intensidade: 76 a 85%1RM         
Serie: 3 a 4       
Reps: 9 a 12    
Tipo de Exercício: Exercícios com pesos 
livres e exercícios nas máquinas guiadas                    
Organização da carga: Por estações 

6 
7 
8 

Dezembro 9 
10 
11 T Diminuir volume e a intensidade de treino 
12 H2 Intensidade: 76 a 85%1RM          

Serie: 3 a 4     
Reps: 9 a 12    
Tipo de Exercício: Exercícios com pesos 
livres e exercícios nas máquinas guiadas.                     
Organização da carga: Por estações 

Janeiro 13 
14 
15 
16 

Fevereiro 17 
18 T Diminuir volume e a intensidade de treino 
19 M Intensidade: 50% H e 50% F*M                      

Continuar a proporcionar Hipertrofia, 
introduzir métodos de força máxima para 
aumentar a "Hipertrofia Crónica" 

20 
Março 21 

22 
23 T Diminuir volume e a intensidade de treino 
24 F*M Intensidade: 75 a 90%1RM;     

Serie: 3 a 5 
Reps: 3 a 8                                                                 
Tipo de Exercício: Exercícios com pesos 
livres                    Organização da carga: 
Por estações 

Abril 25 
26 
27 

28 T Diminuir volume e a intensidade de treino 
Maio 29 DM Intensidade: 30 a 50%1RM          

Serie: 2 a 4      
Reps: 30 a 40   
Tipo de Exercício: Exercícios com peso 
corporal e exercícios nas máquinas 
guiadas.                    
Organização da carga: Por estações 

30 
31 
32 

Junho 33 
34 
35 T Diminuir volume e a intensidade de treino 
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3.2.5.2 Resultados Sujeito A 
 

Como diz o princípio dos valores iniciais, o ritmo de melhoria dos indivíduos com 

níveis altos de aptidão é mais desafiante. 

As figuras e as tabelas seguintes demonstram os resultados do trabalho feito 

durante o ano. 

Como se nota nas Figuras 12 e 13 o cliente diminuiu substancialmente a %MG e 

aumentou à %MM, o que releva um ajuste adequado do planeamento do treino, pois, 

devido ao nível do cliente a evolução fisiológica é mais desafiante. 

 

 
Figura 12-% da massa gorda 

 

 
Figura 13-% da massa muscular 
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Os perímetros não detiveram muita oscilação, melhorou apenas o perímetro 

bicipital contraído e teve redução do perímetro abdominal (Figura 14). 

 

  Com a redução da %MG teve uma redução significativa em relação as pregas. 

  Os resultados das pregas na Figura 15 confirmam a diminuição da % massa gorda 

referenciadas em cima. 

 

 

 

Em relação às avaliações da aptidão física do cliente, ele já tinha um nível 

excelente no início na aptidão aeróbica, força máxima e força de resistência muscular. A 

melhoria mais significativa foi na flexibilidade, como mostra a Figura 16. 
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3.2.5.3 Sujeito B 
 
O sujeito B foi um cliente com objetivos diferentes, que joga Basquetebol. Veio 

pedir ajuda na realização do planeamento para melhorar as aptidões físicas para 

Basquetebol. 

As informações iniciais do sujeito B vão ser exibidas na Tabela 18. 

 
Tabela 18-Dados do Sujeito B 

Dados do sujeito B 
Idade 22 
Sexo Masculino 
Profissão Estudante 
Prática da Atividade 
Física 

Sim (Basquetebol) 

Objetivos Ganho da massa muscular, melhoria da condição física e perda de peso 
Modalidades pretendidas Musculação, Cardio e Cycling 
Disponibilidade Segunda a quinta feira entre as 16:00 a 20:00 horas 
Fatores de risco Não 

 

 

De acordo com as tabelas expostas no dossier, no documento Avaliação da Aptidão Física 

foi feita a classificação dos resultados componentes da 1ª avaliação do Sujeito A, como 

mostra a Tabela 19. 
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Tabela 19-1ª avaliação do Sujeito B 
Avaliações  Resultado Classificação 
C. C- IMC 25,3 Kg/m2 Sobrepeso 

C.C- Massa Gorda 15,8 % Alto 
Aptidão Aeróbica (Teste Yoyo) 44,8 ml/kg/min Boa 

Força Muscular 29 Pontos Médio 
R.M - Flexões de braços 24 Bom 
R.M- Abdominais parciais 25 Excelente 

Flexibilidade 28,7 cm Regular 
 

A seguir à primeira avaliação da aptidão física notou-se que o cliente precisa 

melhorar alguns aspetos da condição física para o bom desempenho nos jogos de 

Basquetebol. 

De acordo com os objetivos do cliente realizou-se uma periodização de Treino 

Desportivo de Basquetebol (Bompa T. , 2000) representado na Tabela 20. 
Tabela 20-Periodização do Sujeito C 

Mês Semana Fase Princípios Gerais 
Março 1 A.A Intensidade: 40 a 60%1RM              

Serie: 2 a 3       Reps:12 a 15       
Tipo de Exercícios: Exercícios 
multiarticulares e preferir máquinas.                   
Organização da carga: Principalmente 
em Circuito 

2 
3 
4 

Abril 5 F*M Intensidade: 75 a 90%1RM                                    
Serie: 3 a 5            Reps: 3 a 8                                                                 
Tipo de Exercícios: Exercícios com 
pesos livres e multiarticulares                                      
Organização da carga: Por estações 

6 
7 
8 

Maio 9 
10 
11 P Intensidade: Peso corporal;  

Serie: 2 a 3        Reps:10 a 15       
Tipo de Exercícios: Exercícios 
pliométricos, de velocidade, aceleração e 
mudanças de direção   
Organização da carga:  Em Circuito e em 
estações 

12 
Junho 13 

14 

15 T Diminuir volume e a intensidade de 
treino 

 

 Segundo Bompa (2000) a periodização de Treino Desportivo de Basquetebol é 

composta pelas seguintes fases: 

Adaptação Anatómica (A.A) - Depois de um período de transição no qual os 

desportistas praticam pouco treino de força o mais seguro cientificamente e 
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metodologicamente é começar um programa de força encaminhado a adaptação 

anatómica e só futuramente treino de força. 

Força Máxima (F*M) - Fase de treinamento, em que o objetivo é principal é 

ganhar o máximo de nível de força.  

Potência (P) - é a fase de conversão de Força Máxima em Potência. No 

basquetebol os fatores limitantes são a potência do salto e potência de aceleração. 

Transição (T) - Esta fase é tradicionalmente a última fase depois de muitos meses 

de treinamento intensivo. Os atletas devem dar a seus corpos uma pausa para permitir a 

recuperação e a regeneração antes de começar um novo ano de treinamento. 

 

 

3.2.5.4 Resultados Sujeito B 
 

O indivíduo melhorou os objetivos propostos no início do ano, mas necessita 

continuar no próximo ano para continuar a melhorar alguns aspetos como mostra os 

seguintes gráficos.  

Como representa as Figuras 17 e 18 o sujeito diminui a %MG e aumentou a %MM 

o que proporcionou a diminuição das pregas e do perímetro abdominal e da cintura, e o 

aumento do perímetro bicipital e crural.  

 
Figura 17-% da massa gorda 
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Figura 18-% da massa muscular 

 

 

Em relação as avaliações da aptidão física do sujeito, melhorou a aptidão aeróbica, 

força muscular e a flexibilidade.  

As Figuras 19 e 20 vão apresentar apenas o resultado da força muscular que é uma 

das aptidões mais importantes porque é convertido em potência (potência de aceleração 

e salto) que é uma das limitações no basquetebol. 
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3.3 Populações Especiais (programa Guarda +65) 

É um projeto da Câmara Municipal da Guarda (CMG) direcionado para a 

promoção e a prática de atividade física regular entre a população com mais de 65 anos. 

Este programa decorre nas piscinas da CMG e na sala de exercício (IPGym), da Escola 

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

Segundo Geis (2003), a senectude é mais uma etapa da vida e devemos preparar-

nos para vivê-la da melhor forma maneira possível. A atividade física para a terceira idade 

é um tema relevante, inclusive estratégico, tanto do ponto de vista pessoal e individual 

quanto de uma visão global da sociedade. 

O âmbito da atividade física para os idosos está centrado em quatro itens que são 

definidos nos seguintes termos (Geis, 2003): 

Ø Prevenção 

A atividade física ajuda a prevenir possíveis problemas e deficiências, tanto físicas 

quanto psíquicas, quando realizada periodicamente e adaptada às possibilidades de cada 

pessoa. A atividade física adaptada e compensatória pode ajudar a atrasar e/ou diminuir 

uma serie de alterações e situações anatômicas-funcionais - produto do envelhecimento. 

Ø Manutenção 

A manutenção refere-se ao fato de os idosos poderem realizar atividade física com 

o objetivo de manter, na medida do possível, as suas capacidades físicas e psíquicas em 

ótimas condições. 

Ø Reabilitação 

Para idosos com problemas físicos, lesões ou processos degenerativos próprios da 

idade, o exercício e atividade com o objetivo terapêutico pretende melhorar o estado geral 

de saúde que permite à pessoa realizar uma série de atividade indispensáveis para levar 

uma vida mais cômoda.   

Ø Recreação 

Todas as atividades que são realizadas com o intuito de promover o bem-estar e 

divertimento são designadas de recreativas. A sua finalidade é simplesmente lúdica 

buscando-se alguns resultados imediatos com a intenção de ocupar o tempo livre, sem 

uma técnica muito apurada nem regulamentações, possibilitando a utilização de espaços 

e de materiais não convencionais. 
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No projeto Guarda +65 o acompanhamento foi realizado por outros profissionais, 

sendo a função dos estagiários de fazer a correção da postura, dar feedbacks e demostrar 

a execução dos exercícios já escritos nos planos de treinos.  

Durante os períodos do estágio a participação no programa era uma vez em cada 

15 dias, fazendo rotatividade com os colegas. 

Foi uma experiência positiva, ampliando o conhecimento em mais uma área do 

menor Exercício Físico e Bem-Estar, Populações Especiais, que é uma das áreas que tem 

muita procura, o que vai ser uma mais valia no futuro profissional. 
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3.4 Atividades de promoção   

 

3.4.1 Guarda +65 aulas de grupo 
A atividade de promoção do IPGym foi proporcionar diferentes aulas de grupo, 

tais como Cycling, Zumba, Pump, Circuito, Alongamentos e Pilates às pessoas do 

programa Guarda+65, dando mais alternativas de prática de atividade física.  

O programa Guarda +65, da Câmara Municipal da Guarda é especialmente 

desenvolvido para os munícipes com mais de 65 anos e visa promover a saúde e bem-

estar através da prática regular de Atividade Física.  

A atividade era para decorrer durante um mês, mas só foi possível decorrer em 15 

dias, devido às atividades curriculares de mestrado em que os estudantes tinham que fazer 

acompanhamento e treino personalizado às pessoas do programa e das aulas curriculares.  

As atividades realizadas nesses 15 dias foram Cycling, Pilates, Zumba e 

Alongamentos. 

O projeto foi liderado pelos estagiários Yaridson Spencer e Edinho Spencer 

lecionando a maioria das aulas. Somente a aula de Pilates foi lecionado pelo colega André 

Martins. 

As atividades foram bem aceites pelas pessoas, principalmente as aulas de Pilates 

e alongamentos. 

 

3.4.2 IPGym Challenge 2019 
O projeto visou incentivar os clientes do IPGym através de um torneio com vários 

desafios e a promoção e dinamização do espaço. O torneio foi composto por 6 exercícios: 

abdominais, sit&reach, dead lift, arm plank, flexões de braços e burpees. 

Na semana de 27/05/2019 a 31/05/2019 realizaram-se os desafios de máximo de 

abdominais em um minuto, dead lift e número máximo de burpees em um minuto. Na 

semana de 03/06/2019 a 07/06/2019 realizaram-se os últimos três desafios que 

consistiram no máximo de flexões de braços em um minuto, sit&reach e máximo de 

tempo possível em arm plank. 

A metodologia da atividade teve um formato de torneio onde a cada participante 

foi atribuída uma pontuação consoante os resultados obtidos em cada desafio. Ao 

vencedor de cada prova foram atribuídos cinco pontos, ao segundo classificado três 

pontos, ao terceiro classificado 2 pontos e aos restantes participantes 1 ponto. A opção 
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deste sistema de pontuações foi somente para garantir que todos os participantes tivessem 

hipótese de vencer, evitando a desmotivação e desistência no caso de existir uma 

diferença muito grande nas pontuações. No final dos seis desafios, o participante que 

somou mais pontos foi declarado o vencedor do IPGym Challenge 2019.  

Apesar de se tratar de uma atividade simples eu e o colega Miguel santos 

(responsáveis pela organização do projeto) deparámo-nos com algumas dificuldades, 

principalmente na pouca aderência verificada. Atribuímos tal fenómeno à baixa 

frequência de adesão ao ginásio verificada no final deste semestre e também à 

simultaneidade com uma época carregada de frequências e trabalhos, o que nos levou a 

refletir sobre a calendarização feita e a concluir que deveríamos ter realizado a atividade 

umas semanas mais cedo. 

Apesar das dificuldades, o objetivo de dinamizar a sala de exercício e motivar os 

clientes do IPGym foi cumprida pois os participantes realizaram todos os desafios sempre 

com um espírito de competição saudável, criando neste tempo um microssistema 

motivacional para os participantes. 
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3.5 Atividades Complementares 

 
3.5.1 Formação Cycling 

 
Nos dias 1 e 2 de Marco de 2019, realizou-se uma formação de Cycling de 16 

horas (teórico-prático) no Clube Bem-Estar. 

O objetivo da formação era formar novos instrutores do programa Cycling da EAC 

TRAINNING SYSTEMS. 

A formação foi de EAC CYCLING® que pertence a Eacsystems, um programa 

de treino cardiovascular baseado no ciclismo real, no qual se obtém vários benefícios 

cardiovasculares.  

 

3.5.2 Fitness Talks 

 
No dia 23 de Março de 2019 realizou-se o Fitness Talks, no Auditório Carreira 

Amarela da ESECD. 

Inicialmente foram divulgadas algumas informações sobre os equipamentos 

Fitness da BH. Seguidamente, foi feita uma apresentação sobre o tema “Comunicar Eficaz 

no Serviço de Personal Trainer” pelo Luís Rebelo.  

Nesse dia também foi ensinado o uso do Instagram like a Pro pela social media 

strategist Maria Garcês. Por fim, foi feito um talk de tendências e novos modelos de 

negócio na área de fitness entre todos.  

 

 

3.5.3 Zumba Party (Figura 21) 

 

No dia 18/01/ 2019 realizou-se uma aula aberta de Zumba a toda comunidade no 

Ginásio Clube Bem-Estar. O objetivo da aula foi promover a prática da atividade física e 

apresentar a população diferentes estilos de Zumba. Eu e o colega Edinho Spencer 

estivemos presentes a demonstrar e a fazer as 3 coreografias criadas por nós de músicas 

africanas. A aula teve um clima muito positivo. Foi uma mais valia ver a realidade num 

ginásio diferente do local de estágio e ter clientes diferentes do habitual.  
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     Figura 21-Zumba Party 

 
3.5.4 Belmonte aula de zumba (Figura 22) 

No dia 09/01/ 2019 realizou-se uma aula de Zumba na comunidade de Belmonte 

pela professora Bernardete. O objetivo da aula foi promover a prática da atividade física 

a pessoas da zona por não terem acesso a ginásios por perto ou outras atividades 

relacionadas com fitness.  

Eu e o colega Edinho Spencer estivemos presentes a demonstrar e a fazer as 3 

coreografias de Zumba com músicas africanas, criadas pelos próprios. 

A aula foi muito positiva, com cerca de 40 pessoas. Foi muito bom ter essa experiência 

aprendendo que essa é uma forma de promover a prática de atividade física para as 

pessoas que não têm condições nem oportunidade para a prática das modalidades de 

fitness.  

 

 
Figura 22-Belmonte aula de Zumba 
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3.5.5 Passagem de Ano Académica da Guarda (Figura 23) 

 

No dia 20-12-2018 foi feita uma atividade em representação do IPGym com o 

intuito de promover as aulas de Zumba do nosso ginásio.  

Realizaram-se 3 coreografias de Zumba, em conjunto com outros ginásios que 

também apresentaram aulas de Combate e Zumba, promovendo a prática da atividade 

física.  

Foi uma experiência interessante devido a ser uma aula para diversas pessoas 

presentes no recinto. Por outro lado, foi bastante positivo porque foi proporcionada a 

oportunidade de fazer aulas com outros instrutores mais experientes, podendo observar 

alguns pontos para melhoria no futuro.  

 

 
Figura 23-Passagem de ano académica Guarda (Zumba) 

 

3.5.6 Celorico Sports Fest (Figura 24) 

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2019, realizou -se o Sports Fest, o IPGym 

esteve presente a representar e divulgar o Instituto Politécnico da Guarda. 

O objetivo do Sports Fest era promover a prática desportiva, assim como proporcionar 

um fim de semana diferente replete de atividades desportivas.  

No dia 13-10-2018, realizou-se atividades relacionadas com o mundo Fitness tais 

como Zumba, Muay Thay, aulas de Salsa e Kizomba, Cycling, Judo, diversos treinos em 

circuito e Fit Brasil. Foi uma experiência diferente e interessante que possibilitou maior 

conhecimento de diferentes modalidades de aulas de grupo e o alargamento da visão 

acerca do mundo fitness.  
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Figura 24-Celorico Sports Fest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

4 Reflexão Final 

 

Como reflexão final serão expostos alguns pontos relevantes durante o período do 

estágio para atingir todos os objetivos pretendidos. 

Como foi determinado no início, conseguiu-se colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos nos dois últimos anos, tendo momentos com maiores 

dificuldades. 

 O estágio curricular foi uma das fases mais importantes porque houve a 

oportunidade de estar no terreno, existindo uma aprendizagem diária e colocação em 

prática de todos os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura. É na prática que 

há o contacto direto com os clientes, e que se aprende a interagir, falar, entreter e 

relacionar-se com os clientes, motivando-os sempre para a prática do exercício físico. 

Através da experiência do estágio curricular foi possível potenciar os pontos fortes 

do estagiário, que era estar na sala de exercício a corrigir as posturas e correção da 

execução dos exercícios, e melhorar os pontos menos fortes que era a lecionação das aulas 

de grupo. Também em termos de avaliações e treinos personalizados estive com menos 

dificuldade porque sempre que ocorria alguma dúvida, existiam bons recursos para 

recorrer, como livros, artigos e professores.  

Em relação aos acompanhamentos individualizados todos os clientes melhoraram 

a sua aptidão física, umas mais do que outros. Com isso, foi demonstrado aos clientes que 

o trabalho contínuo e disciplinado é compensado da melhor forma possível. 

Em relação às aulas de grupo, foram melhorados todos os aspetos em que se 

verificaram dificuldades no início do ano, existindo maior descontração na lecionação das 

aulas no final do estágio. 

Foi uma boa escolha a entidade IPGym por dar ao estagiário a total 

responsabilidade e autonomia de poder lecionar todas as aulas de grupo, e a fazer treinos 

personalizados durante todo o ano o que ajudará bastante para a entrada no mercado de 

trabalho no futuro breve. 

A relação com os colegas de estágio e funcionários da entidade foi muito positiva, 

existindo cooperação para o bom funcionamento do IPGym. 

No primeiro semestre não foi muito evidente a dificuldade de ter aulas e estagiar 

ao mesmo tempo por ter unidades curriculares mais gerais e não muito complexas, mas 
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no segundo semestre notou-se muito esta dificuldade, devido ao fato de que as unidades 

curriculares eram mais especificas e mais complexas. Os estagiários do IPGym, que 

tinham estágio diariamente sentiram essa dificuldade, sendo um dos pontos que o IPG 

deve melhorar, dando mais tempo aos alunos para se dedicarem mais e focar no estágio 

ou nos estudos. 

Pode-se garantir que o estágio é terminado com conhecimentos importantes na 

área, principalmente sobre o que são avaliações e prescrições de exercícios físicos, 

realizações dos planos e lecionações das aulas de grupo, organização e manutenção de 

alguns equipamentos do ginásio, formas de transmitir os feedbacks, e relação de empatia 

com os clientes. 

Para finalizar, o estágio permitiu a sensação de preparação para a entrada no 

mercado de trabalho e um sentimento de felicidade pelo término de uma etapa importante, 

contudo também fomentou a motivação e o pensamento da continuação de adquirir 

sempre mais conhecimentos para uma constante melhoria relativamente a ser-se um bom 

profissional futuramente. 
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Anexos 
Anexo 1-Convenção de Estágio 
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Anexo 2-Plano de aula CrossTraining 
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Anexo 3-Pano de aula Step 
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Anexo 4-Plano de aula Cycling 
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Anexo 5-Plano de aula Pump 
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Anexo 6-Plano de aula Localizada 
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Anexo 7- Avaliação do sujeito A 
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Anexo 8-Planos de treino sujeito A 
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Anexo 9-Avaliações do Sujeito B 
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Anexo 10-Planos de treino Sujeito B 
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 Anexo 11-Ficha de observação aulas de grupo 
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Anexo 12-Ficha observação sala de exercício 
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Anexo 13-Cartaz atividade aulas de grupo Guarda +65 
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Anexo 14-Cartaz Challenge 2019 
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Anexo 15-Certificado formação de Cycing 
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Anexo 16-Certificado Fitness Talks 

 
 
 
 
 
 
 


