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"... a Natação surgiu da 

necessidade 
do Homem entrar na água  

em busca de alimentos  

e como refúgio contra os 

animais selvagens?" 
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Resumo 

 

O presente relatório pretende descrever todo o trabalho realizado na Sociedade 

Columbófila Cantanhedense, sendo o seu objetivo final a conclusão da Licenciatura de 

Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

O estágio curricular teve como objetivo a formação pessoal e a experiência 

profissional, bem como a aplicação e consolidação dos conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos durante a Licenciatura de Desporto. 

Este estágio proporcionou as mais diversas experiências, tais como no início 

observar os treinos, para começar depois a orientar os treinos, a comemoração de dias 

especiais (Troneio do Clube) e a organização de eventos. 

No que diz respeito ao ensino da Natação, e segundo a metodologia aplicada pela 

Federação Portuguesa de Natação (FPN), educar e formar implicam, naturalmente, a 

existência dum plano pedagógico e metodológico devidamente estruturado e definido. Os 

meios, métodos e estratégias aconselhados seguiram os princípios definidos com base nas 

investigações da atualidade. 
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Introdução 

 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio, em Treino Desportivo, presente no 

plano de estudos do terceiro ano, da Licenciatura de Desporto, da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, foi me proposto 

a realização de um Relatório de Estágio 

O presente relatório tem como objetivo final efetuar o balanço das atividades 

realizadas no âmbito do estágio decorrido no Clube Sociedade Columbófila 

Cantanhedense, para a obtenção da Licenciatura em Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda. 

O estágio decorreu em Cantanhede, pertencente ao concelho de Cantanhede e 

distrito de Coimbra, sob a orientação do clube Sociedade Columbófila Cantanhedense. 

Segundo a Lei 30/2004 de 21 de julho, no ponto 2 do artigo 2º, constante em 

Diário da República, “Entende-se por desporto qualquer forma de atividade física, que, 

através de uma participação livre e voluntária, organizada ou não, tenha como objetivos 

a expressão ou a melhoria da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados em competições de todos os níveis.” 

Neste sentido, encarei o estágio como uma oportunidade para dar os primeiros passos no 

mundo do trabalho, bem como uma forma de poder aplicar os conhecimentos que fui 

adquirindo ao longo da Licenciatura, além de poder desenvolver uma atividade 

desportiva- a Natação - que me agrada bastante, escolhendo a área do Treino Desportivo. 

 O que me fez escolher a área do treino, foi o gosto que tenho pela natação. Nesta 

área consegui aprender a planear um treino, a saber quando usar a cargas e isso foi muito 

gratificante no decorrer do estágio, uma vez que me deu maiores bases para a realização 

deste estágio. 

Considero, pois, que a realização de um estágio no âmbito da Licenciatura é de 

extrema importância, na medida em que estimulam as competências pessoais, sociais e 

profissionais do aluno, permitindo um desenvolvimento harmonioso entre ambas. 

Para poder apresentar melhor o trabalho realizado no decurso deste estágio, dividi 

este relatório em quatro partes, posteriores a esta introdução: 
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• Enquadramento e Caracterização do Local de Estágio (parte I),  

• Objetivo e planeamento do Estágio (parte II)  

• Atividades decorrentes do estágio (parte III)  

• Atividades complementares (parte IV) 

 

No final do relatório contam ainda os anexos. 

A elaboração deste relatório foi de extrema importância, pois permitiu a 

apresentação de toda a atividade desenvolvida no decurso deste estágio, mas será o ponto 

de partida para uma reflexão mais aprofundada sobre o meu futuro profissional. 
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Enquadramento e Caracterização do Local 

de Estágio (parte I) 
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1. Caracterização da Instituição 

 

1.1 Enquadramento territorial da entidade acolhedora  

 

Segundo a informação disponibilizada no site da Câmara Municipal de Mira 

(consultado no dia 25 de Julho de 2019) Cantanhede é o maior Concelho do Distrito de 

Coimbra e localiza-se no centro de um triângulo geográfico de notória importância 

económica, em cujos vértices se situam, além da sede de distrito, as cidades de Aveiro e 

Figueira da Foz. 

Implantado numa zona de clima temperado, com características atlânticas e 

mediterrânicas, é banhado a poente pelo Oceano Atlântico. 

Com uma área de cerca de 400 Km2, Cantanhede integra quatorze freguesias, num 

total de 168 povoações, ligadas por uma rede viária interna 

Embora não existam elementos que nos conduzam a uma data certa da fundação 

de Cantanhede, há alguns importantes achados arqueológicos que dão conta da presença 

humana no território pelo menos no Paleolítico Médio, cujo términus ocorre por volta de 

30.000 a 28.000 a.C. 

Durante este período, o Homem de Neanderthal ocupou esta região e foi 

responsável pelos inúmeros artefactos em sílex encontrados em diversas estações 

arqueológicas de freguesias como Ançã, Outil e Portunhos. 

O topónimo Cantanhede vem da raiz celta cant, que significa “pedra grande”, e 

relaciona-se com as pedreiras existentes na região. Daqui nasceu o primitivo 

“Cantonieti”, mencionado na documentação dos séculos XI, XII e XIII também com as 

grafias “Cantoniedi” “Cantonidi” “Cantonetu”. 

As primeiras referências históricas remontam a 1087, data em que D. Sisnando, 

governador de Coimbra, a teria mandado fortificar e povoar. Segundo alguns autores, D. 
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Afonso II terá dado foral a Cantanhede, posteriormente confirmado pelo foral outorgado 

por D. Manuel I, em 20 de Maio de 1514. 

 

1.2 Enquadramento no Clube 

 

No ano 1984, a Sociedade Columbófila de Cantanhede iniciou o interesse na 

modalidade da natação, não havendo condições para a atividade, a Câmara Municipal de 

Cantanhede desenvolveu uma parceria numa piscina de extinta Direção Geral de 

Desportos, em Condeixa. 

  A Camara Municipal de Cantanhede, já perspetivava a construção de uma piscina 

municipal na Vila de Cantanhede, enquanto não existia, os atletas deslocavam-se para 

Condeixa, eram cerca de 100 pessoas, duas vezes por semana. Desta forma, organizou-se 

um núcleo, que quando surgiram as instalações de Cantanhede, já havia a criação de uma 

secção de natação na Sociedade Columbófila. 

  Em 1987, surge a inauguração das Piscinas Municipais. Os sócios Joaquim 

Padilha e António José Martins na direção da secção e o sector técnico supervisionado 

pelo Professor João Godinho.  

Na época desportiva 1986-1987 a Associação na Federação Portuguesa de 

Natação, com o licenciamento dos primeiros atletas: o Nuno Cruz, o Jorge Catarino, o 

Allan Carvalho, o Guilherme Martins, o João Nora, o Pedro Catarino, o Carlos Anjo, o 

Nuno Alegre, a Sara Espinhal, a Sandra Martins, a Joana Padilha e a Lara Faria foram os 

nossos primeiros nadadores federados a competir nas provas da Associação de Natação 

de Coimbra e, posteriormente, nas da Federação Portuguesa de Natação, assim ficando 

ligados à história da Sociedade Columbófila Cantanhedense. 

Esta modalidade, tem demonstrado um trabalho notável, ainda nos dias de hoje, 

nas vertentes da aprendizagem, aperfeiçoamento, manutenção e competição, são já muitas 

as centenas de pessoas que aprenderam a nadar ou a praticar natação na Columbófila, 
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alguns deles tornaram-se atletas federados, sendo inúmeros os títulos regionais e os 

lugares nos pódios nacionais por eles conquistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 Logotipo SCC 

Retirada da página das 

piscinas 

Figura 2 Logotipo ASSSCC 

Retirada da página das 

piscinas 
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1.2.1 Recursos Humanos 

 

 No que diz respeito, aos recursos humanos a SCC tem uma estrutura organizada 

(Fig3), que é representada por, um coordenador técnico Paulo Ferreira, dois técnicos de 

equipa, Ricardo Antunes na equipa principal e Hugo Neto na equipa cadetes, um técnico 

adjunto, Mário Ferreira, dois estagiários Diogo Marques e Hugo Tomé, um fisioterapeuta, 

André Viegas, um coaching, Rafaela Pinto, um nutricionista, Catarina Augusto, seis 

professores escola de formação, Sónia Machado, Alexandra Santos, Juliana Craveiro, 

João Evagelistas, Gonçalo Lourenço, Rui Silva, uma administrativa, Dora Santos. 

 

 

Relativamente à equipa onde estive inserido o meu estágio foi a equipa de cadetes que 

conta com um total de 18 atletas, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos. 

  

Figura 3 Organograma do Clube 
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1.2.2 Recursos Espaciais 

 

 O clube SCC está inserido nas Piscinas Municipais de Cantanhede, este local 

pertence a Câmara Municipal de Cantanhede, e é constituído por: 

 

• 1 Receção; 

• 1 Sala de Professores; 

• 1 Sala de Estar; 

• 1 Sala de Atividades; 

• 1 Hidromassagem; 

• 1 Sauna; 

• 2 Salas de Material; 

• Balneários Públicos; 

• Balneários Utentes; 

• 1 Sala de Máquinas; 

• 1 Sala de Squash; 

• 3 Piscinas (2 de 25metros e 1 tanque AMA); 

• Bancadas; 

• Ginásio; 

• 6 Escritórios 
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Figura 5 Piscina competição 25m Imagem 

retirada da página da piscina 

Figura 4 Receção Imagem Retirada da 

página da piscina 

Figura 6 Piscina 25 

competição 

Figura 7 Piscina 25m 

Média 

Figura 8 Tanque 
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1.2.3 Recursos Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

77 Placas Grandes                        29 Placas Pequenas                   32 Pull Boys 

 

 

 

 

 

 

 

57 Chouriços                       17 Barbatanas                                13 Bolas     

 

 

 

 

 

 

3 Carrinhas 9 Lugares 

 

 

Os recursos materiais acima mencionados são os contabilizados no decorrer do 

estágio e utilizados com os atletas da categoria Cadetes. O material encontrasse em bom 

estado de conservação. 
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1.2.4 Recursos comunicacionais 

 

 O clube desportivo SCC conta com um site onde é possível a consulta de diversos 

dados referentes ao clube, conta também com outro meio de comunicação, a página de 

facebook. 
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Objetivo e planeamento do Estágio 

(parte II) 
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 1 - Objetivos do Estágio 

  

Os objetivos são fundamentais para a realização de qualquer tarefa. Deste modo, 

eles têm de ser atingíveis e realizáveis para se conseguir atingir a meta, com sucesso.  

O grande objetivo do estágio é conseguir proporcionar uma experiência real no 

mercado de trabalho aos alunos, de modo a delimitar os objetivos propostos e assim 

conseguir colocar em prática o que aprenderam na Licenciatura. Também deste modo 

adquirir competências e conhecimentos na prática/contexto real de trabalho. 

   

1.1 - Objetivos Gerais 

• Caracterizar a instituição acolhedora do estágio 

• Aprofundar competências que habilitem uma intervenção profissional 

qualificada; 

• Desenvolver competências e conhecimentos na área onde o estágio recai; 

• Desenvolver competências técnicas;  

• Refletir sobre a intervenção e reajuste dos mesmo se for necessário; 

• Colocar em prática o que aprendemos na licenciatura; 

• Cumprir o compromisso para com o estágio e seus intervenientes. 

 

1.2 - Objetivos Específicos 

• Observar, analisar e refletir as metodologias do clube 

• Realização do planeamento, macrociclo, microciclos e unidades de treino; 

• Análises dos resultados dos atletas tanto a nível de treino como da escola; 

• Adquirir autonomia, conseguindo assim analisar as melhores formas de 

comunicação com os atletas; 

• Intervir no ensino das técnicas de natação 

• Estimular a intervenção junto a organização de atividades de promoção; 
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• Diagnosticar e caracterizar a entidade acolhedora em termos da sua estrutura, 

recursos e canais de comunicação. 

 

2 - Planeamento das fases de intervenção 

 

 O Estágio está dividido em três fases fundamentais, estas fazes são em primeiro a 

fase de integração e planeamento, a segunda fase de intervenção e por ultimo a terceira 

fase de conclusão e avaliação. 

  

Fase 1: Integração e Planeamento (Inicio dia 8 de outubro e Fim 21 de 

dezembro) 

 

 Nesta primeira fase foi bastante importante o planeamento, e a integração com a 

equipa (atletas e treinadores). Nesta fase realizei a observação do treinador, realizei uma 

observação, para assim perceber as dinâmicas de treino do clube no escalão de cadetes, 

para assim poder começar a fazer o planeamento e periodização dos treinos tanto na parte 

de treino em água como na parte de treino em seco, escolher que trabalho a desenvolver 

em ambos os contextos no período pré-competição, no período de competição e no 

período pós-competição. 

 Definiram-se os objetivos gerais e os objetivos específicos, conheceu-se a 

estrutura organizacional, os recursos humanos, espaciais e materiais. 

 Nesta fase também se realizou a elaboração do plano individual de estágio, bem 

como o um poster para ser apresentado e avaliado. 

 

 Fase 2: Intervenção (Inicio dia 2 de janeiro e Fim 14 de junho) 

 

 Esta etapa foi a etapa onde já comecei a intervir mais nos treinos, observando os 

mesmos e participando nas competições, criando relatórios de observação, tanto dos 
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atletas como do treinador principal, onde já orientei alguns treinos de acordo com o plano 

elaborado pelo técnico da equipa de cadetes, onde o mesmo me avaliava.  

Avaliei os atletas tanto no domínio técnico parte no domínio antropométrico, com 

a produção de relatórios dos resultados obtidos. Estas avaliações foram realizadas após 

cada um dos momentos mais importantes da época para este escalão (Torregri 1, 2 e 3). 

Foi a fase de maior duração onde comecei a ter mais autonomia, e nesta fase 

também comecei a alcançar mais conhecimentos teóricos, frequentando palestras, 

congressos e seminários, produzindo relatórios  

 

 Fase 3: Conclusão e Avaliação (Inicio dia 17 junho a 14 de julho) 

 

 Nesta ultima fase, sendo uma fase conclusiva prevê-se a coesão entre os objetivos 

definidos e os atingidos. De forma a consolidar todos os conteúdos, procede-se à 

elaboração do relatório final de estágio, que aqui se apresenta, bem como do dossier e sua 

avaliação e defesa. 
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3 - Planeamento / Calendarização das Atividades  

 

3.1 - Calendarização Anual 

 

A Unidade Curricular de Estágio - Menor em Treino Desportivo possui uma 

duração de 621 horas totais, sendo 500 horas de contacto (430 horas de estágio e 70 horas 

de orientação tutorial com o coordenador de estágio), distribuídas por 40 semanas. 

Cada seção de treinos tem a duração de 1h45min e as competições a duração de 

6h 

 

  

Tabela 1 - Plano anual 
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3.2 - Calendarização Semanal 

 

 Em relação ao plano semanal, os treinos para os Cadetes A decorreram às 

segundas feiras, terças feiras, quartas feiras, quintas feiras e sextas feiras, os Cadetes B 

foram as segundas feiras, quartas feiras e quintas feiras e os Cadetes C as quartas feiras. 

Os treinos têm uma duração de 1h45min (15min em seco) (treino de força, flexibilidade, 

para melhorar a forma física, e (1h30min na água). As competições realizam-se em alguns 

sábados e domingos e tem a duração de 6h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 2 Plano semanal 
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Atividades decorrentes do estágio 

(parte III) 
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1 -Preparação desportiva a longo prazo  

 

De acordo com vários autores (Newmann & Schuler 1989; Bañuelos, 1993; 

Platonov & Fessenko, 1994; Lehnert, 1996) existem fatores determinantes da eficácia do 

sistema de preparação de jovens nadadores que, por sua vez, possibilitam o 

desenvolvimento do potencial genético máximo para o alcance das melhores marcas:  

As leis de adaptação do organismo à carga de treino, de acordo com as 

particularidades individuais, sexuais e o ritmo da maturação biológica e de progressão 

desportiva dos nadadores; 

A idade de inicio da prática, do treino sistemático e especifico, no qual se 

alcançam as melhores marcas 

A estruturação e definição de objetivos de cada uma das etapas do treino 

sistemático para alcançar os melhores resultados, de acordo com as leis de formação dos 

diferentes aspetos da prestação desportiva. 

Os esquemas motores que se pretendem armazenados na memória do nadador, de 

forma bastante complexa e diferenciada, estruturam-se no período entre os 7 e os 11 anos 

(Han,1988). 

As cargas de treino orientadas corretamente exercem uma influencia estimulante. 

Neste sentido, realçamos as seguintes particularidades do processo de supercompensação 

em jovens atletas (Palacios,1997); 

A resposta dos jovens à carga de treino é altamente positiva, o que torna 

absolutamente desnecessário o emprego de cargas sobrelevadas e/ou específicas; 

A duração da supercompensação é superior no atleta jovem, o que dispensa uma 

aplicação tão continua de estímulos de treino para conseguir adaptação. 
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Estes períodos importantes decorrem como resultado da maturação biológica e 

neuromuscular, na qual o nadador está mais suscetível ao estímulo de treino. Nos 

primeiros anos de formação existe uma acentuada mudança ao nível do seu reportório 

motor (Mechsner et al., 2001), devido particularmente à maturação do sistema nervoso 

central, o que permite a aquisição alargada de competências relacionadas com um 

desporto específico (Fogassi et al., 2005)   

O acompanhamento permanente na evolução da preparação desportiva a longo 

prazo por parte dos treinadores mais experientes, em função de etapas específicas, e mais 

concretamente em função da maturação de estruturas que suportam a performance, 

potencia as possibilidades de os atletas acederem ao alto rendimento e maximizarem tanto 

quanto possível as suas prestações desportivas (Raposo, 2000).  

Existem duas vias pela qual os treinadores podem observar melhorias no rendimento 

dos seus atletas: 

• Através do processo de treino;  

• Por meio do crescimento e desenvolvimento maturacional  

Ao contrário de Palácios, a literatura técnico-científica tem apontado o limite 

mínimo de 10 anos ou 10000 horas de treino para os indivíduos que queiram atingir a 

excelência desportiva (Ericsson et al., 1993). Deste modo, Costa et al., (2016) Capítulo 2 

definiram um modelo operativo para a natação portuguesa no que ao desenvolvimento a 

longo prazo diz respeito com a seguinte proposta:  

 1º fase – “Aprender a fazer”, subjacente ao escalão de cadetes; 

 2º fase – “Perceber a fazer”, subjacente ao escalão de infantis; 

 3º fase – “Treinar para fazer”, subjacente ao escalão de juvenis; 

4º fase – “Fazer para competir”, subjacente ao escalão de juniores; 

5º fase – “Fazer para ganhar”, subjacente ao escalão de seniores. 
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O meu estágio recai-o sobre o escalão cadetes onde se encontra a primeira fazer 

“Aprender a fazer”. Deste modo, segui as diretrizes do modelo preconizado por Costa et 

al., (2016) capítulo 2 focando os seguintes indicadores/objetivos: 

Os objetivos da capacitação técnica  

No enquadramento são: 

• Executar globalmente as 4 técnicas de nado; 

• posição hidrodinâmica fundamental; 

• partidas e viragens. 

Na intervenção são: 

• Drills lúdicos; 

• trabalho especifico para a ação dos MI;  

• Estafetas; 

• Outras atividades aquáticas. 

De suporte são: 

• Audiovisual (filmagem individual) e análise de imagem com modelos de 

referência. 

Os objetivos da capacitação física (água): 

• Introdução de bases aeróbias com treino técnico e velocidade; 

• Sessões/semana: 3-5; 

• Duração: 60-90min; 

• Volume: 2000/3500m; 

• Periodização tripla (3 Macrociclos); 

• Acompanhar o período escolar.  
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Os objetivos da capacitação física (seco) 

• Estabilidade das várias regiões anatómicas; 

• 2 horas por semana; 

• Jogos complementares; 

• Exercícios com peso corporal; 

• Avaliação da condição física geral.  

Os objetivos da capacitação psicológica são: 

• Pico de coordenação motora; 

• “Natação divertimento”; 

• Orientar para a tarefa; 

• “Exercícios lúdicos”. 

Sem objetivos da capacitação tática 

Os objetivos da capacitação regenerativa são: 

• Estabelecer hábitos de vida saudável 

• Sono (9-10h); 

• Alimentação (conceitos básicos); 

• Organização do horário (escola, treinos, competições, outras atividades. 

Os objetivos da capacitação competitiva são: 

• Rácio 75% treino e 25% competição; 

• Variabilidade de provas prevalecendo as provas de estilos; 

• Pontuação em função do somatório de diferentes provas. 

Os objetivos da avaliação e controlo do treino 

• Avaliação da técnica 

• Avaliação antropométrica  



   Relatório de Estágio Hugo Tomé 

 

2018/2019 

 
 

23 

 

2 - Conceito de treino desportivo 

 

Bompa (1983), define o treino como uma atividade desportiva sistémica de longa 

duração, graduada de forma progressiva a nível individual, cujo o objetivo é preparar as 

funções humanas, psicológicas e fisiológicas para poder superar as tarefas mais exigentes. 

Técnica que integra conhecimentos científicos que provêm do desporto e das 

diversas ciências auxiliares. O seu conhecimento permite saber os efeitos do exercício 

físico no organismo, proporcionando os fundamentos teóricos e práticos para a 

preparação de atletas (Beyer,1987) 

Objetivos gerais do treino desportivo (Bompa,1999) 

• Desenvolvimento específico das aptidões e capacidades.  

Está centrado na preparação para a competição 

• Desenvolvimento físico multilateral 

Apesar do anterior, é reconhecida a necessidade de uma base alargada de adaptações 

orgânicas e de um repertório vasto e variado para responder às necessidades da 

preparação especializada. 

• Desenvolvimento psicológico 

• Espirito de equipa 

• Estado de saúde do atleta 

• Prevenção de lesões 

• Bases teóricas 

A atividade do treino deve ser acompanhada pela exposição e discussão sobre os 

procedimentos e seus fundamentos. 
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Fatores de treino 

• Resistência – capacidade de resistir à fadiga, resultante da carga, e de recuperar 

rapidamente após o esforço 

• Força – capacidade de vencer (resistir) uma resistência através da ação muscular 

• Velocidade – capacidade de executar ações motoras num mínimo espaço de tempo 

• Flexibilidade – capacidade de executar um movimento com grande amplitude 

O volume de treino a dedicar a cada zona depende do nível de desenvolvimento de 

prática, da idade cronológica, da idade biológica, da especialização técnica e do 

planeamento da dinâmica das cargas. Todos os treinadores devem compreender as zonas 

de treino e individualizar as tarefas para conseguirem os melhores resultados para as 

cargas aplicadas, (Sweetenham & Atkinson, 2003).  

Tabela 3 Resumo comparativo de diferentes interpretações de intensidade de treino em NPD 
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3 - Periodização do treino 

 

 No âmbito da periodização do treino no clube SCC no escalão de Cadetes, a 

periodização do treino tem por base as provas mais importantes deste escalão, sendo elas 

os torregris, e as férias escolares, isto para, o macrociclo coincidir com estas etapas, na 

parte da fase de competição coincidir com o torregri e na parte da fase de transição 

coincidir com as férias escolares. 

 

 A periodização do treino tem como grande objetivo sequencializar e temporalizar 

as atividades, daí, ser parte integrante do planeamento (Vasconcelos-Raposo)  

Pretende-se uma harmonização entre as particularidades do processo de 

crescimento/desenvolvimento e as exigências progressivas de rendimento (Marques, 

1993)  

Este autor pressupõe um modelo com 3 etapas:  

• Etapa de preparação preliminar (8-11 anos)  

• Etapa de especialização inicial (11-15 anos)  

• Etapa de especialização aprofundada (+ de 15 anos)  

A proposta de Weineck  

• referência ao período escolar (timing de atividades letivas e período de férias);   

• distribuição das competições em todo o ciclo anual, obtendo-se ganhos ao nível 

da variedade e eficácia de treino;   

• as competições possibilitam um controlo continuo da eficácia dos métodos de 

treino utilizados o que permite perspetivar uma direção ótima do processo de 

treino 
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Modelo proposto por Matveiev 

 Divisão do processo anual de treino em três períodos: 

• Preparatório – aquisição da forma 

• Competitivo – manutenção da forma desportiva 

• Transitório – desaparecimento da fadiga muscular e competitivo 

 

Sistema de Periodização 

• Periodização simples (mais usada nos jovens) 

Existência de um período competitivo (um momento de forma) 

Constituído por: 

o Período Preparatório Geral/ Especifico 

o Período Competitivo 

o Período Transitório  

 

• Periodização dupla 

Existência de dois períodos competitivos (dois momentos de forma) 

Constituído por: 

o Período Preparatório I 

o Período Competitivo I 

o Período Transitório I / Período Preparatório II 

o Período Competitivo II 

o Período Transitório II 

 

• Periodização tripla  
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Existência de três períodos competitivos (três momentos de forma) 

Constituído por:  

o Período Preparatório I 

o Período Competitivo I 

o Período Transitório I / Período Preparatório II 

o Período Competitivo II 

o Período Transitório II / Período Preparatório III 

o Período Competitivo III 

o Período Transitório III 

  

3.1 – Macrociclo 

 

 O macrociclo é constituído por um conjunto de microciclos com um ou mais 

objetivos específicos de um período de uma dada etapa de preparação do atleta. Os 

períodos de treino variam em 2 a 6 semanas dependendo essencialmente do calendário 

competitivo e do calendário escolar, no caso dos cadetes para o período transitório 

coincidir com as férias escolares. É estruturado de acordo com os objetivos específicos e 

o calendário desportivo, baseado no aumento progressivo da carga de treino. Em relação 

à periodização deve ser dividida em períodos temporais próprios com fim de alcançar os 

objetivos propostos e obtendo a forma desportiva nas competições mais importantes.  

 Estado de predisposição ótima do atleta para a obtenção de resultados desportivos, 

em função da preparação em cada escalão de aperfeiçoamento desportivo (Matveiev) 

Para a construção do macrociclo o treinador do clube SCC teve em atenção as três 

competições mais importantes (Torregri), construindo três macrociclos, ou seja, possui 

uma periodização tripla. Segundo (Vasconcelos – Raposo) o recurso à periodização tripla 

é nos dias de hoje cada vez mais frequente. A existência de duas ou mais competições 

individuais ou coletivas tem sido o argumento para a estruturação da épo
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 Figura 9 Macrociclo 



   Relatório de Estágio Hugo Tomé 

 
 

29 
 

 

 Analisando o macrociclo proposto pelo treinador podemos observar que o 

primeiro macrociclo foi constituído por 15 microciclos, sendo ele dividido em 4 períodos, 

o período 1º preparatório geral que são as duas primeiras semanas, de 10 de setembro a 

23 de setembro, o 2º período preparatório especifico que é composto pelas seis semanas 

seguintes e onde o treino já começa a ter maior volume e já tem tarefas em (A2), de 24 

setembro a 4 de novembro, nas seis semanas seguintes de 5 de novembro a 16 de 

dezembro estamos no 3º período competitivo onde na ultima semana desse período temos 

a 1º competição mais importante deste escalão o torregri 1, passando de seguida para o 4º 

período transitório de 17 dezembro a 31 de dezembro, onde este período coincide com as 

férias escolares e na segunda semana os atletas também se encontra de férias das piscinas, 

não tendo treinos. 

 O segundo macrociclo os volumes de treino já são maiores, não tendo a fase 

preparatória geral, começando no dia 31 de dezembro e acabando no dia 10 fevereiro o 

período preparatório especifico, o período competitivo vai de 11 de fevereiro a 23 de 

março votando a acabar com a prova mais importante o torregri 2, o período transitório é 

igual ao do primeiro macrociclo, onde na segunda semana os atletas voltam a ter férias 

da escola e da piscina. 

 O terceiro macrociclo é onde se encontra as cargas de maior volume onde o 

período preparatório especifico vai de 7 de abril a 18 de maio seis semanas de treino e o 

período competitivo vai de 19 de maio a 22 de junho tendo no dia 22 e 23 de junho o 

torregri 3, a ultima prova mais importante deste escalão, entrando depois na fase 

transitória, sendo que esta é maior, pois é onde acaba a época desportiva de 2018/2019. 

 Contudo é importante salientar que o principal fator a treinar neste escalão é a 

técnica nos quatro estilos, bem como as partidas e as viragens, onde podemos ver que nos 

três macrociclo é onde o volume incide mais é na técnica. 
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3.2 - Tipos de Microciclo  

 

• graduais - têm um baixo nível de solicitação com o fim de preparar o organismo 

para um trabalho intenso (característicos do PP geral);  

• de choque – têm um grande volume global de treino e um nível de solicitação 

elevado, com o fim de estimular os processos de adaptação do organismo 

(característicos do PPE); 

• de aproximação – têm por objetivo preparar o praticante ou a equipa para as 

condições em que irá decorrer a competição; 

• de recuperação – geralmente são utilizados no final de uma série de microciclos 

de choque ou no final de um período de competição;  

• de competição – têm por objetivo levar os praticantes às condições ótimas, 

podendo ser limitado ao trabalho específico e aos processos de recuperação ativa. 
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3.3 – Sessão de Treino 
 

No decorre do estágio foi me proposto a elaboração de uma sessão de treinos para 

a semana de 13 de maio a 19 de maio. 

 Com base no macrociclo anteriormente proposto criei uma sessão que fosse de 

encontro ao volume de treino proposto, respeitando os metros que tinham de ser nadados 

em (AQ, A1, A2 e AA), tendo sempre em atenção o mais importante neste escalão que é 

a técnica tendo 19% do treino destinado à técnica e 34% do treino destinado a estilos, 

para assim os atletas melhorarem os quatro estilos. Ver anexo (IV). 
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4 - Avaliações E Controlo do Treino 

 

 Durante o estágio foi me proposto fazer avaliações antropométricas, qualitativas 

e fisiológicas aos atletas. 

 Apesar de a equipa ser constituída por 18 atletas, eu só fiz avaliações a 8 atletas 

uma vez que no fim do primeiro torregri nem todos os atletas conseguiam fazer a distancia 

de 400m para assim poder achar a velocidade critica, então optei por escolher os melhores 

8 nadadores deste escalão. 

  Os atletas foram avaliados 3 vezes cada um, as avaliações foram realizadas após 

os torregris, uma vez que era a fase onde os atletas se encontravam melhor no macrociclo, 

havendo três torregris fiz três avaliações.   

 

 

4.1 Registo de Presenças 

 
 Na tabela a seguir estão representadas as presenças dos atletas ao longo da época 

desportiva 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 4 Presenças 
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4.2 - Avaliações Antropométricas 

 
 Nas três tabelas seguintes estão representadas a s avaliações antropométricas 

realizadas aos 8 atletas no decorrer do estágio, estas avaliações foram feitas após os 

torregris. 

 

 

Tabela 5 Avaliações Antropométricas (1º 2º e 3º) 
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4.3 - Avaliações Qualitativas 

 

Os registos são avaliados por observação semi-qualitativa, com base em critérios 

retirados de modelos técnicos reconhecidos (Chollet 1990; costill et al., 1992; Maglisho, 

1995), sendo assinalados os erros de execução em fichas de observação individual. 

 Com base nesta estruturação (ver anexo III) observei os erros técnicos dos atletas 

em três momentos diferentes, sempre após os torregris (prova mais importante dos 

cadetes). 

 

 

Tabela 6 Avaliações Quantitativas 
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Analisando os dados em termos de médias podemos constatar que os 8 atletas 

foram melhorando os aspetos técnicos tendo cada vez menos erros e assim baixando a 

percentagem de erros. 

 Podemos analisar também que onde existe maior percentagem de erros é na 

técnica de mariposa, uma vez que é uma atividade coordenativa e os atletas tendem a ter 

mais dificuldade 

 Em relação às partidas, também existem melhorias significativas 

 Em relação às viragens as melhorias notam-se, sendo no crol e nas técnicas de 

nado de costas onde se nota a maior percentagem de erros, nas costas porque os atletas 

têm de mudar de posição e muitas vezes isso se torna difícil, existindo muitas 

desclassificações nas provas. 
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4.4 - Avaliações Fisiológicas 

 

4.4.1 Velocidade critica 

 

Considerando o proposto por Marinho et al., (2016), Capítulo 3, na avaliação do 

tempo obtido nos 50m e 400m livres, é possível calcular a velocidade crítica (VC, m/s) 

do nadador: - Cálculo automático através da equação: VC = (D2 - D1) / (T2 – T1), na 

qual D1= 50m, D2= 400m; T1= tempo nos 50 metros (em segundos) e T2= tempo nos 

400 metros (em segundos). 

  A velocidade crítica pode ser convertida em diferentes unidades de medida, 

nomeadamente no tempo necessário para cumprir uma determinada distância de nado (50 

ou 100m, por exemplo: T100m, T50m), em função do tipo de série de treino no âmbito 

da capacidade aeróbia: cálculo automático.  

 

 Observando a média dos atletas ao longo dos três momentos de avaliação, sendo 

as avaliações realizadas após os torregris, podemos ver que existe melhorias na 

velocidade, na primeira avaliação a média da velocidade crítica era de 0,89 m/s, na 

segunda já tem de média 0,96 m/s, na terceira avaliação a velocidade comparada ao 

primeiro momento de avaliação é bem significativa, tendo média de 1,0 m/s. 

  

Tabela 7 Velocidade Critica 
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5 – Atividade Competitiva 

 
 Em termos de competição no escalão de cadetes as três competições mais 

importantes para este escalão são os torregris. 

 

O primeiro torregri realizou-se nas piscinas municipais Luís Lopes Conceição nos 

dias 15 e 16 do mês de dezembro de 2018. 

Nesta prova os cadetes A masculinos e femininos nadaram 100m estilos, 100m 

Bruços, 100m costas e 200m livres. 

Os cadetes B masculinos e femininos nadaram 100m livres, 50M (25C/25M), 

(25B/25L), ou (25C/25B) 

  

O segundo torregri realizou-se nas piscinas municipais Rui Abreu nos dias 23 e 

24 do mês de março de 2019. 

Nesta prova os cadetes A masculinos e femininos nadaram 400m livres,100m 

Mariposa, Costas, Bruços ou Livres e 200m estilos  

Nesta prova os cadetes B masculinos e femininos nadaram 200m livres, 50m 

costas, 50m livres e 100m estilos  

 

O terceiro torregri realizou-se nas piscinas municipais Luís Lopes Conceição nos 

dias 22 e 23 do mês de junho de 2019 

Nesta prova os cadetes A masculinos e femininos nadaram 800m livres, 100m 

mariposa, costas, bruços ou livres 200m estilos 

Nesta prova os cadetes B masculinos e femininos nadaram 400m livres, 100m 

costas, bruços ou livres 50 mariposa, 100m estilos. 

 

O atleta 1 o atleta 2 e o atleta 3 conseguiram ir aos 3 estágios depois dos torregris. 
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Atividades complementares (parte 

IV) 
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1- Atividades complementares  

 

 Neste capítulo irei expor as atividades complementares realizadas durante o 

decorrer do estágio, bem como a atividade de promoção que tinha que realizar para 

divulgação do clube.  

1.1 -Formação de treinadores – “Treino e avaliação em desportos 

individuais”  

 

No dia 24 de abril de 2019, realizou-se uma palestra, na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, no Porto onde o preletor convidado foi David Pyne. 

A palestra consistia em desenvolver alguns temas, tais como, a parte do treino, 

estratégias, periodização, sessões de treino, a parte dois do treino, maturação, 

performance, progressões psicológicas, fatores críticos. Explicou também, como elaborar 

uma temporada de treino com variáveis do treino de intensidade, volume, carga, carga 

interna e carga externa, fatores que influenciam as doenças e as funções imunes.  

Por fim, foi apresentado por Rodrigo Zacca, o sofware livre para analisar as respostas ao 

VO2 ao exercício.    

Diante disso, aprendi a planear melhor um treino e o treino em altitude pode 

melhorar o nadador.  

 

 

1.2 - 42º Congresso de APTN 2019 

 

A APTN, Associação Portuguesa de Técnicas de Natação é uma associação com 

quase 4 décadas de existência, foi fundada em 23 de novembro de 1977, que tem como 

objetivo o desenvolvimento da natação portuguesa através da promoção e divulgação do 

conhecimento técnico-científico.  
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O Congresso decorreu nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2019, realizou-se no 

Portimão Arena, em Portimão. 

No dia 26 de abril iniciou a abertura do Congresso, onde inicialmente tivemos a 

entrega da calendarização de todas as atividades e palestras, desde os seus horários, temas 

e os técnicos de natação que apresentaram cada assunto. Comecei logo por assistir a 

sessão plenária de Fernando Navarro, que falou do Modelo de Entretenimento da Natação 

do alto rendimento, em seguida tivemos outra sessão em que consistia em Treino 

Desportivo, objetivos, balanço e expectativas das seleções nacionais, por José Machado, 

Fernando Leite e Daniel Viegas, por ultimo assisti nesse dia a sessão de David Pyne, onde 

falou da Performance and physiology testing for swimmers, Paralympics swimmers, 

Paralympics swimmers and triathlon. Sendo que no dia 24 de abril de 2019, tinha estado 

no Porto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a ouvir a mesma palestra 

do mesmo.    

No dia 27 de abril, depois da acreditação dos participantes iniciaram as sessões, 

comecei por assistir a sessão de Nuno Piteira, onde se debateu o Treino Desportivo, 

Desporto, Tecnologia e novas realidades, em seguida, Rodrigo Zacca, onde debateu, 

Avaliação de desempenho no treino desportivo, software livre para analisar as respostas 

do VO2 ao exercício. Logo após, assisti a sessão de Daniel Marinho, que consistia em 

Política Desportiva da FPN, a aplicação nos escalões de formação. Seguidamente, assisti 

à sessão do meu coordenador de estágio, Mário Costa cujo o tema, Apresentação do 

projeto Swimlong. Iniciamos a tarde, com um debate sobre Treino Desportivo, Reforço 

muscular após sessão de treino aquático, será ou não um problema, debate esse por, José 

Parraca, Hugo Louro, Ana Conceição, António Silva, Daniel Marinho, Mário Costa e 

Nuno Batalha. Posteriormente, assisti a sessão de António Vasconcelos Raposo, em que 

se baseava no Treino Específico de alta intensidade na categoria dos Juniores.  

No dia 28 de abril, para finalizar o congresso, depois da acreditação dos 

participantes, presenciei a sessão de David Pyne, sobre Periodisation and planning for 

high performance swimming.  

Este congresso foi muito enriquecedor para mim, aprendi e recordei muitas coisas 

novas, tais como, quando se deve aplicar a carga, o treino continuo intervalado, 
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intervalado em serie, repetição, tarefas de treino, a distribuição de cargas acentuadas, o 

treino de força na natação em seco e na água, o treino intensivo, na programação dos 

mesociclos com diferentes tipos de carga de treino, na operacionalização dos microciclos, 

na estruturação das sessões treino e na organização das tarefas de treino.  

Ter o privilégio de ouvir grandes nomes de natação é sempre uma mais valia, para 

aprender mais e melhorar o conhecimento.  
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2 - Atividade de promoção 

 

 No inicio do estágio foi-me proposto a realização de uma atividade de 

promoção, do clube visto que é um do objetivo descrito no GFUC e que refere que cada 

estagiário deve planear e realizar atividades de promoção. 

 A atividade que planeie foi uma competição com todos os alunos/atletas 

do clube, com a intenção de conseguir juntar os alunos que não estão em competição com 

os atletas, que se encontram em competição, e os progenitores dos mesmos para assim 

poder dinamizar o clube. 

 O objetivo da competição é realizar uma estafeta de 25 metros, onde 25 

metros são feitos pelo aluno/atleta e os outros 25 metros pelo progenitor. 

 Passavam à fase seguinte os primeiros três atletas, até chegar à final, onde 

iriam competir 8 atletas, achando o vencedor do troneio. 

 Depois do planeamento feito, não realizei a atividade, pois a possibilidade 

de conseguir juntar os alunos/atletas todos seria muito difícil, e nas férias muitos deles 

estavam fora da cidade, não podendo participar. 
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1-Reflexão Final  

 

Comecei o estágio nas Piscinas Municipais de Cantanhede, mais propriamente no 

Clube SCC, com muita ansiedade e nostalgia, isto porque é um sítio que frequento desde 

pequeno, iniciei a minha paixão pela natação nessa altura e desde então que se mantém.  

Não foi um espaço novo para mim, já conhecia tudo muito bem, com a diferença 

que naquele instante não era o aluno, mas sim o professor.  

O primeiro dia correu muito bem, desde logo me facultaram o equipamento, um 

cacifo, apresentaram-me aos meus colegas de trabalho e aos meus alunos/atletas.  

As minhas expetativas estavam muito altas, eu gosto muito de trabalhar com 

crianças e desde logo, ficar com os Atletas Cadetes, foi muito bom, as expetativas ainda 

ficaram maiores e a vontade de dar as aulas foi desafiante.  

As minhas maiores dificuldades foram inicialmente conciliar os estudos ainda da 

licenciatura, com o trabalho e o estágio, acabei por ter uma carga horária muito elevada 

e a gestão do tempo tinha de ser bem gerida, outra dificuldade era a distancia entre o local 

de estágio e o local de estudos, uma vez que se encontram a 200km de distância, e tendo 

reuniões de estágio e aulas da licenciatura tornou o processo mais complicado. 

O facto de ter disciplinas como planificação do treino, teoria e metodologia do 

treino, didática, foram disciplinas bastante importantes para conseguir uma melhor forma 

de encarar o estágio, visto estar preparado para  por em prática o que aprendi. 

A meio do estágio já me davam a possibilidade de dar o treino, utilizando o plano 

de aula anteriormente feito pelo professor. Após ter dado quatro ou cinco aulas assim, 

foi-me solicitado a realização de um plano de aula e durante essa semana era eu que tinha 

de gerir os treinos, guiando-me pelo plano que tinha realizado. 

O que poderia melhorar era ter conseguido treinar também os infantis para assim 

ter um conhecimento ainda maior dos treinos, visto que estes atletas já têm treinos com 

maior volume. 

Posto isto penso que consegui alcançar maioritariamente os objetivos a que me propus no 

inicio do estágio. 
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2 - Conclusão 

 

Este estágio possibilitou o meu contacto com novos mundos, o mundo do trabalho, 

e o mundo do desporto da perspetiva mais profissional e não tanto amadora e será um 

ponto de partida para uma reflexão pessoal sobre o que quero, na verdade, para o meu 

futuro profissional. 

Ao fim de 500 horas, e fazendo uma análise geral das atividades desenvolvidas, 

concluo que cumpri especificamente o que foi planeado. Ao longo deste período, procurei 

dar o meu máximo, estando disponível e recetivo para as sugestões/orientações que me 

iam sendo fornecidas. Através do esforço e dedicação, esta etapa foi terminada com 

sucesso, devido ao contributo de todas as pessoas que me ajudaram e fizeram parte dela. 

É inegável o contributo do meu orientador, mas não posso deixar de referir a compreensão 

e estímulo que os atletas me foram dando. Considero que desenvolvi junto de todos os 

profissionais e atletas um ótimo ambiente de trabalho, pelo que esta experiência se 

revelou muito importante para o meu crescimento enquanto pessoa.  

O estágio veio pôr à prova os conhecimentos por mim adquiridos ao longo dos 

três anos de Licenciatura de Desporto Menor em Treino Desportivo, dando-me a 

oportunidade de me expressar/libertar e pô-los à prova. Permitiu-me ainda perceber o 

crescente interesse das pessoas pela atividade desportiva, independentemente da idade.  

 Considero, pois, que o estágio no clube SCC foi o ponto de partida para novas 

aventuras profissionais. No entanto, espero conseguir concretizar o sonho de conseguir 

ser treinador de natação a nível profissional. 

Resta-me agora lutar por aquilo que quero para o futuro. 
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Anexo I Convenção de Estágio 
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Anexo II Certificado 
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CERTIFICA-SE QUE HUGO FILIPE ANICETO DE LIMA TOMÉ, COM O 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 13389496, PARTICIPOU NA AÇÃO DE 

FORMAÇÃO CONGRESSO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE NATAÇÃO, COM O CÓDIGO 57218089, DE 

COMPONENTE ESPECIFICA, CONTABILIZANDO 2UC PRESENCIAL. A AÇÃO 

REALIZOU-SE EM PORTIMÃO, COM INÍCIO NO DIA 26/04/2019 E FIM NO DIA 

28/04/2019, ORGANIZADA PELA APTN. 

 

 

PORTIMÃO, 11 DE JUNHO, 2019 

 

 

 

_______________________________ 

 (PRESIDENTE) 
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Anexo III Ficha de Observação 
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Anexo IV Sessão de Treino 
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Anexo V Exemplo microciclo  
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Anexo VI Exemplo de uma Unidade de Treino 
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Anexo VII Exemplo de uma Sessão de Treino em Seco 
 

 


