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Resumo 

 
Quando iniciei o estágio, observei e analisei o trabalho realizado pelo treinador principal, 

neste caso o treinador responsável pelos cadetes. Após uma semana de adaptação ao estilo 

de ensino que utilizam no clube, ganhei assim autonomia ao longo do estágio de modo a 

intervir nos treinos com clareza e firmeza. 

Por vezes substituí o treinador principal tendo assim a total autonomia na intervenção nos 

respetivos treinos. 

Acompanhei os cadetes no primeiro macrociclo da época, que se iniciou para mim dia 

oito de outubro finalizando assim trinta e um de dezembro. Ao longo deste macrociclo 

pude acompanhar os atletas na prova mais importante (Torregri I). 

No início do segundo macrociclo passei a acompanhar o escalão de Infantis que foi o meu 

escalão específico de estágio. Mais uma vez, observei e analisei o método de ensino 

aplicado pelo treinador principal, dado que, deveremos optar por um método de ensino 

diferente ao aplicado no escalão de cadetes, a maneira de expressar os exercícios, a 

correção dos erros técnicos e entre muitos outros aspetos conforme a faixa etária com a 

qual estejamos a trabalhar. Desde logo foi me dada a total autonomia para dirigir a sessão 

de treino, uma vez que coincidia juntamente com os treinos dos Juvenis/Juniores e 

Séniores, não podendo estar o treinador principal presente nos dois treinos. 

Acompanhei o escalão de Infantis até finalizar o estágio não tendo uma maior 

participação, visto que comecei no início do último macrociclo a trabalhar com os 

restantes escalões bem como a adaptação ao meio aquático. 

Grande parte do estágio foi realizado junto do escalão de Infantis, onde aprendi imenso 

com o responsável por este escalão e também com os atletas. 

 

 
Palavras Chave: Natação, Planeamento, Periodização, Avaliações Antropométricas, 

Fisiológicas, Qualitativas, Competições 
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1. Introdução 

 

 
O presente documento enquadra o meu âmbito de atuação no papel de estagiário no 3º. 

Este é um processo que objetiva vivenciar e analisar distintas experiências numa realidade 

com a qual me poderei deparar no mercado de trabalho. 

Este foi realizado em Paços de Ferreira no Clube Aquático Pacense (CAP). A escolha 

recaiu sobre este local devido a abranger a minha área residencial e também por ter sido 

atleta federado no mesmo durante 15 anos. 

O estágio curricular começou por se realizar no escalão de Infantis do CAP, depois de 

uma conversa com o meu coordenador e tutor de estágio. Fiquei com os Infantis devido a 

este escalão ser mais desafiador e enriquecedor a nível de aprendizagem e de 

conhecimentos para mim, é um escalão onde temos de intervir com mais frequência 

devido a estes atletas apresentarem vários erros técnicos o que é perfeitamente normal. 

A equipa para além das competições de preparação, participou, em 6 importantes eventos 

como: Campeonato Regional e Zonal no 1º e 2º ciclo de Época e Campeonato Regional e 

Nacional no 3º e último ciclo de época. Para o escalão de Infantis estabelecemos como 

objetivos gerais, os atletas saberem orientar-se pelo relógio, distinguir os diferentes 

sistemas energéticos e avaliação e consolidação da técnica e como objetivos específicos 

a obtenção de mínimos para os Zonais e Nacionais, ficarem nos 8 melhores classificados 

e os atletas baterem os seus recordes pessoais prova para prova. 

A minha escolha para o treino desportivo é devido a desde muito jovem admirar o trabalho 

feito pelos treinadores ou equipa técnica. Gostava de, futuramente, exercer a profissão e 

ensinar outras pessoas na área, levar os atletas a campeonatos e quem sabe um dia 

conseguir levar um atleta aos Jogos Olímpicos, o sonho de qualquer treinador. 

As atividades de estágio decorrerão entre 8 de outubro de 2018 e 31 de maio de 2019. 
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2. Caraterização e análise da Entidade Acolhedora 

 

 
2.1. Clube Aquático Pacense 

 

 

É composto por diversas modalidades/especialidades como Natação Pura Desportiva, 

Águas abertas, escolas de formação e ainda Polo Aquático. Estando situado em Paços de 

Ferreira no distrito Porto, o qual faz com que pertença à Associação de Natação Norte de 

Portugal (ANNP). 

O Clube Aquático Pacense é um clube que teve o seu início oficial a 1 de setembro de 

2014, que surge do anterior clube Gespaços. O clube encontra-se assim na 2ºdivisão 

nacional. 

A equipa é composta por 55 atletas dos quais 16 são cadetes, 14 Infantis, 12 Juvenis, 7 

Juniores e 6 Séniores. 

No passado dia 13 de outubro teve lugar a Gala Anual da Natação promovida pela 

Federação Portuguesa de Natação, evento em que foram distinguidos os agentes 

desportivos que mais se destacaram na última época desportiva nas várias disciplinas da 

natação portuguesa. Nesta cerimónia que decorreu no Hotel Miragem em Cascais, foram 

ainda atribuídas as certificações de qualidade às escolas de natação. 

O processo de certificação de escolas de natação, integra o Programa “Portugal a Nadar” 

da Federação Portuguesa de Natação, Associação Portuguesa de Técnicos de Natação e 

Instituto Português do Desporto e Juventude. Este processo pretende monitorizar e 

introduzir processos de melhoria no sistema de ensino utilizado em cada escola de 

natação, como forma de influenciar positivamente o desenvolvimento da natação 

enquanto modalidade desportiva, de recreação e de promoção da atividade física e saúde. 

A certificação das escolas de natação encontra-se dividida em 4 níveis ou patamares: 

Inicial, Prata, Ouro e Excelência. 
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Num processo iniciado há 4 anos, a Escola de Natação do Clube Aquático Pacense depois 

de na época passada ter sido uma das escolas de natação a obter o Certificado de 

Qualidade Ouro – Nível III, ascende agora ao mais alto patamar deste processo, 

alcançando o Nível IV – Excelência! Importa a este ponto referir que o Nível de 

Excelência foi pela primeira vez atribuído em Portugal, tendo sido apenas 3 as entidades 

a receber tal distinção: o Clube Aquático Pacense, o Sporting Clube de Portugal e o 

Município de Peniche. 

A atribuição deste nível de certificação, teve por base o preenchimento de um vasto 

conjunto de requisitos técnico-pedagógicos e organizativos, aferidos através de uma 

auditoria realizada à escola de natação. De destacar ainda que tanto a organização técnico- 

pedagógica da Escola de Natação do Clube Aquático Pacense, original a nível nacional, 

bem como as qualificações e formação dos seus recursos humanos, constituíram fatores 

decisivos na apreciação extremamente positiva por parte da entidade certificadora. 

A Escola de Natação do Clube Aquático Pacense reforça assim o seu estatuto de escola 

de referência em Portugal no que ao ensino da natação diz respeito! 
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2.2. Organização dos treinos 

 

 

 
Os treinos no caso dos infantis iniciaram-se por volta das 18h tendo os atletas que estar 

presentes às 17:40 para iniciar o aquecimento, como alguns atletas não podem comparecer 

a este horário, os responsáveis do clube dão a facilidade aos mesmos que compareçam 

nos treinos às 19.30h, visto que alguns dos atletas têm horário escolar alargado o que não 

permitiria comparecer mais cedo, caso também é de referir o transporte, também em 

função do horário dos progenitores. 

Às quartas-feiras o Pólo Aquático inicia o treino por volta das 19:30h, por isso devido à 

gestão de espaço, os atletas de Natação Pura têm de comparecer no treino às 18h, os que 

não tiverem essa possibilidade comparecem à hora normal. Tal se deve a oferecer 

melhores condições de treino aos seus atletas. 
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2.3. Recursos Humanos 

 
Neste seguinte gráfico podemos ver os respetivos intervenientes para cada área de 

trabalho: 

 

 
Tabela 1- Recursos Humanos 

Coordenador técnico: Rodolfo 
Nunes 

AA (Águas Abertas) 

Equipa técnica: Rodolfo Nunes e 
Pedro Morais 

Coordenador técnico: Rodolfo 
Nunes 

NPD (Natação Pura Desportiva) 
Equipa técnica: Rodolfo Nunes e 

Pedro Morais 

Apoio à equipa técnica: 

Fernando Mota (Escolinhas); 

Manuel Santos (Cadetes); 

Coordenador técnico: Pedro 
Morais 

Formação Equipa técnica: Pedro Morais 

Pólo Aquático 

Apoio à equipa técnica: 

Fernando Mota; Manuel Santos; 

Abel Lopes; Tiago Morais; 
Cláudia Teixeira 

P
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2.4. Recursos Materiais 

 

 
A piscina municipal de Paços de Ferreira é composta por diversas áreas, para além de ter 

2 piscinas interiores conta também com uma sala de musculação, onde também os atletas 

podem usufruir realizando o seu trabalho de força/resistência, sala de sauna, gabinete de 

apoio ao trabalho técnico (sala de vasas) e uma sala para a realização de práticas 

recreativas. 

 

 

 

 

2.4.1. Complexo Municipal Piscinas de Paços de Ferreira 

 

 
Como piscinas interiores temos 2 tanques distintos, o tanque principal de 

competição/treinos e o tanque secundário de aprendizagem. O tanque principal tem como 

maior profundidade 2m e a menor 1.80m, e tem como dimensões 25x20 metros. Este é 

composto por 8 pistas e a sua temperatura média é de 27.5º. O tanque de aprendizagem 

tem como maior profundidade 1.25m e a menor 90cm. Tem como dimensões 25x12.5m. 

Este é composto por 6 pistas e a sua temperatura média é de 29.5º. 

 

Tabela 2- Mapa da Piscina 
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2.5. Recursos Espaciais 
 

 
 

Material Quantidade Estado 

Palas 
 

 

 

 

45 

 

 

Razoável 

Barbatanas  

 

40 

 

 

Bom 

Placas 
 

 

 

 

66 

 

 

Bom 

Pull Boy 
 
 

 

 

 

25 

 

 

Razoável 

Vasas 
 

 

 

 

2 

 

 

Bom 

Elásticos 
 

 

 

 

3 

 

 

Bom 
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Bandas Elásticas 
 

 

 

 

35 

 

 

Bom 

Pistas de Treino 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Razoável 

Pistas de Competição 
 

 

 

 

10 

 

 

Muito Bom 

Sala de Musculação 
 

 

 

 

1 

 

 

Muito Bom 

Arrumação de Material 
 

 

 

 

1 

 

 

Bom 

Relógio 
 

 

 

 

1 

 

 

Muito Bom 
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3. Objetivos e Planeamento do Estágio 
 

3.1. Objetivos gerais e específicos 

 

 

 
3.1.1. Objetivos gerais: 

 

• Conhecer e cumprir as regras apresentadas pelo clube; 

 
• Interagir da forma mais correta com toda a população envolvente no meio devido 

a possuir contacto com diferentes faixas etárias; 

• Ter autonomia e capacidade para intervir, liderar uma sessão de treino; 

 
• Ser capaz de observar e identificar as fraquezas e o potencial destes atletas. 

 

 

 

 

 
3.1.2. Objetivos Específicos: 

 

• Planear e prescrever unidades de treino em água; 

 
• Planear e prescrever unidades de treino em seco; 

 
• Avaliar e controlar indicadores de rendimento ao longo da época; 

 
• Obter a capacidade de avaliação e ajustamento de estratégias; 

 
• Adquirir novas visões no que se refere ao planeamento e periodização do mesmo 

ao longo de uma época, no caso da natação referimos a micro e macrociclo. 
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3.2. Planeamento e Calendarização 

 

 
A realização deste calendário teve como objetivo identificar os dias de estágio, 

competições que ocorreram ao longo da época e épocas festivas, nas quais não havia 

treino. O preenchimento deste calendário tornou-se numa forma mais acessível ou até 

mesmo rápida para que assim o estagiário pudesse aceder ao seu delineado plano anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total Horas: 520h Tabela 3- Calendarização Anual 
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3.3. Áreas e fases de Intervenção 

 
 

3.3.1. Áreas de Intervenção 
 
 

De acordo com Salo e Riewald (2009) citados por Miglinas et al (2009), a periodização 

do treino é um método científico e metódico do planeamento de uma época desportiva, 

tendo assim o treinador tem a capacidade para estabelecer o “pico” de forma para um 

determinado momento competitivo. 

Leev Pavlovitchi Matveiev, defendeu o modelo de periodização que ainda é um modelo 

bastante utilizado nomeadamente nos desportos individuais. Matveiev fundamentou as 

suas explicações com base na teoria da Síndrome da Adaptação Geral. Abrantes (2006) 

refere que Matveiev dividiu em três períodos o macrociclo tendo em conta bastantes 

fatores que influenciam o calendário de competições. 

Segundo Zakharov e Gomes (1992), é relevante destacar os quatro níveis de organização 

do planeamento da época desportiva: macrociclo, mesociclo, microciclo e sessões de 

treino. 

O macrociclo, dentro da periodização do treino desportivo, aglomera o período 

preparatório ou preparação base, período específico, competitivo e o período de transição 

ou profilático. É a soma de todas as unidades do treino necessárias para elevar o nível de 

treino do atleta (Barbanti, 1997). 

Sendo assim o mesociclo composto por diversas séries de microcilos, que por sua vez, 

representam o elemento de estrutura de preparação do atleta, o qual inclui uma série de 

sessões de treino ou competições orientadas para a solução das tarefas de um dado 

macrociclo (Zakharov & Gomes, 1992). 

A época desportiva durante este ano de estágio no CAP será dividida em 3 macrociclos: 

o 1º inicia em setembro até finais de dezembro, o 2º inicia em janeiro e finaliza por volta 

de março, o 3º e último macrociclo terá início no mês de abril até ao final da época (fim 

de julho). Dentro dos macrociclos a época irá ser dividida em microciclos correspondendo 

a cada semana de treino. 
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▪ Macrociclo 1: 

 
 

É constituído por 20 microciclos no qual terá como principal objetivo a preparação dos 

atletas para o Campeonato Zonal no fim do mês de dezembro. Neste macrociclo, as 

sessões de treino começam por ter volumes e intensidades baixas, aumentando 

progressivamente ao longo do primeiro mês (setembro). Após a oitava semana teremos 

uma redução do volume e aumentaremos a intensidade de forma a atingir o pico de forma 

no principal momento competitivo. 

 

 

▪ Macrociclo 2 

 
 

Este será constituído por 14 microciclos e terá como principal objetivo a preparação dos 

atletas para o Campeonato Zonal a realizar-se no final do mês de março. Neste 

macrociclo, as sessões de treino começarão por ter volumes e intensidades médias, 

aumentando progressivamente ao longo do mesmo até à quinta semana. Após cinco 

semanas do início do segundo macrociclo haverá uma redução do volume e aumentará a 

intensidade de forma a atingir o pico de forma na competição mais importante. 

 

 

 

 
▪ Macrociclo 3 

 
 

É constituído por 14 microciclos onde terá como principal objetivo a preparação dos 

atletas para o Campeonato Nacional a realizar-se no fim do mês de junho. Neste 

macrociclo as sessões de treino começarão por ter volumes e intensidades médias, 

aumentando progressivamente ao longo das cinco primeiras semanas. Após cinco 

semanas do início do terceiro macrociclo baixaremos o volume e aumentaremos as 

intensidades de forma a atingir o pico de forma no momento mais importante da época. 
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▪ Treino fora de água 

 
 

Como iremos trabalhar com um escalão muito jovem, estes ainda não terão de realizar o 

trabalho de ginásio, no entanto trabalharemos com os mesmos através da realização de 

exercícios de aquecimento, força, flexibilidade e correção técnica. 

O treino fora de água será composto primeiramente pela mobilização mio- articular, nesta 

fase teremos como objetivo que os atletas realizem uma preparação psicológica e 

fisiológica, ou seja, uma ativação cardiovascular, muscular e articular para a tarefa 

principal prevenindo assim possíveis lesões musculares. 

 

 

 

 
▪ Circuito de força 

 
 

No qual se desenvolve a força geral sem recorrer a máquinas ou até mesmo pesos. Os 

atletas desenvolverão a força usando a sua massa corporal, é um conjunto de exercícios 

que tem uma duração de aproximadamente 30 minutos. 

 

 

 

 
▪ Flexibilidade 

 
 

Segundo Salo e Riewald (2008) o treino da flexibilidade é tão importante quanto o treino 

de força para a performance do nadador dado que a função muscular é balanceada entre 

força e flexibilidade. Treino este que é bastante importante pois permite os atletas em 

terem melhorias da técnica de nado, aumento o grau de amplitude de determinadas 

articulações. 

O treino de flexibilidade é composto por exercícios que tem uma duração 

aproximadamente 10-15 minutos. Será realizado antes de entrar na água, para permitir 

assim uma correta execução de algumas fases das técnicas de nado. 
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▪ Avaliação e controlo do treino 

 

 

 
A avaliação e controlo do treino integra um papel fundamental quer para a reformulação 

do planeamento quer para a potencialização do rendimento desportivo dos atletas, face 

aos objetivos antecipadamente demarcados, tendo em vista a época desportiva. Podemos 

verificar que quando trabalhamos com atletas com idades compreendidas entre os 12 e 14 

anos precisamos de ter em consideração múltiplas especialidades do seu 

desenvolvimento, como o técnico, psicológico, o social e o cultural, sob pena de estarmos 

a promover uma especialização precoce. 

Os métodos mais utilizados para o controlo de treino da capacidade aeróbia (regime mais 

treinado no escalão de Infantis) é a Velocidade Critica (VC) ou a do Limiar Anaeróbio 

(LAn). A partir destes métodos conseguimos calcular ou estabelecer intervalos para as 

diferentes intensidades exercidas no clube, tais como, A1, A2 e A3. No CAP utilizasse o 

teste de 1600 metros para depois de calculada a velocidade média conseguirmos calcular 

os intervalos para as diferentes intensidades. 

As cargas de treino em jovens atletas deverão ser adequadas de acordo com a faixa etária 

como ao seu desenvolvimento físico. As cargas de treino são determinadas pelos 

estímulos utilizados para a preparação do desportista, esses estímulos levam à 

determinada adaptação no organismo. (Gomes, 2002). 

As cargas de treino são formadas por volume, intensidade e frequência do treino (FAUDE 

et al, 2008). A duração do esforço físico é formada, principalmente, pelo volume 

(distância percorrida, tempo de exercício) e pela repetição do estímulo (número de séries 

e repetições, frequência diária/semanal) (Bompa, 2002; GOMES, 2002). 

Alguns estudos como a Preparação Desportiva a Longo Prazo da Federação Portuguesa 

de Natação já abordaram a dimensão das cargas de treino desde o escalão de cadetes até 

ao mais alto escalão Séniores. 
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Tabela 4- Valores absolutos das cargas de treino por escalão (retirado do documento realizado pela FPN Preparação 

Desportiva a Longo Prazo) 
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3.3.2.  Fases de Intervenção 

 

 
▪ Fase de Integração e Planeamento: foi me proposto realizar reuniões com o 

coordenador e tutor de estágio, bem como realizar um diagnóstico e caraterização da 

entidade, contabilizando os recursos humanos, materiais, espaciais e até mesmo canais de 

comunicação. Neste primeiro momento teríamos ainda que definir os objetivos gerais e 

específicos do estágio, realizar o planeamento anual das atividades a desenvolver, 

planeamento e periodização do treino. Isto para nos possibilitar realizar o plano individual 

com mais qualidade. 

 

 

 

 
▪ Fase de Intervenção: Foi proposto observar 8 sessões de treino, nos 2 primeiros 

meses, com a respetiva elaboração do plano e relatório do mesmo. Teremos que participar 

num momento competitivo fazendo uma observação e análise do desempenho em 

competição, realizando também uma avaliação dos atletas em termos antropométricos e 

motor/técnico em 2 momentos temporais durante a época. Por fim deveremos participar 

em sessões de treino com uma intervenção pedagógica e participar em ações de formação, 

congressos e afins produzindo relatórios acerca dos mesmos. 

 

 

 

 
▪ Fase de Conclusão e Avaliação: aqui teremos de ser capazes de avaliar a 

congruência entre os objetivos definidos e os estabelecidos, refletir sobre a pertinência e 

impacto das metodologias tal como os recursos utilizados, e por fim elaborar um relatório 

final de estágio. 
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4. Atividades Desenvolvidas 

 

 
4.1. A minha função enquanto estagiário 

 
O meu estágio consistiu em acompanhar três escalões distintos ao longo da época, tendo 

sempre um escalão específico no qual intervim em momentos de avaliação, quer 

avaliações antropométricas, fisiológicas quer técnicas. 

A minha participação ao longo deste estágio passou por instruir os atletas, de modo a 

ajudá-los a melhorar a performance, com o objetivo de os levar a um patamar superior ao 

que se encontravam quando iniciei o meu estágio. 

Desde o início foi-me dada a total liberdade para intervir, mesmo que dissesse algo 

incorreto tinha comigo o treinador principal, o qual me explicava o porquê de não utilizar 

aquele método de ensino ou mesmo na explicação do exercício. 

Neste estágio tentei sempre ter uma excelente relação entre "treinador" e atleta, o qual 

acho fundamental para termos um grupo unido e trabalhador. Esta ligação entre os atletas 

facilitou o nosso trabalho ao longo da presente época. Estes sabiam diferenciar os 

momentos para estarmos mais à vontade e os momentos em que tinham de dar o melhor 

do seu rendimento na realização nos exercícios específicos. Ao longo do mesmo tentei 

perceber e lidar com o psicológico dos atletas, os quais tiveram uma melhoria bastante 

considerável em relação ao momento em que comecei a trabalhar com os mesmos. 

Como tarefas de estágio foi-me proposto pelo coordenador realizar um macrociclo. Após 

ter realizado o meu macrociclo falei com o meu tutor para que me pudesse dar um 

feedback acerca do mesmo. No planeamento deste macrociclo baseei-me pelo livro 

Vasconcelos Raposo e pelo manual da FPN. Gostaria de ter posto em prática uma das 

sessões de treino planeadas para o escalão de Infantis, mas infelizmente não foi possível, 

contudo o responsável pelo escalão de Infantis ficou bastante satisfeito com a minha 

Planificação de um macrociclo. 



Escola Superior Educação, Comunicação e Desporto 

3º ano de Licenciatura – Desporto 

Ano Letivo: 2018/2019 

18 

 

 

As minhas funções como "treinador" passavam por instruir os atletas de modo a dar início 

e continuação de uma sessão de treino, corrigir quer a nível técnico e tático do nadador, 

tirar parciais ou tempos finais dos diversos grupos de trabalho em diversos exercícios, e 

ter a capacidade de perceber quando um atleta se encontrava num momento menos bom, 

levando a que este se motivasse e desse o seu melhor. 

Com o decorrer do estágio foi-me proposto realizar aulas de adaptação ao meio aquático 

(nos momentos em que o responsável por estas aulas não poderia estar presente). Nestas 

aulas de C1 e C2 optei por trabalhar a coordenação MS x Respiração, MI x Respiração e 

MI x MS x Respiração. 

Em cada escalão participei/acompanhei a equipa nas provas mais importantes como: 

 

• Torregri I e II (Cadetes); 

• Campeonato Regional de Infantis; 

• Campeonato Regional Juvenis, Juniores e Séniores. 

 
A minha função nas provas baseava-se em dar instruções aos atletas como teriam de 

abordar a prova, tirar os parciais e o tempo final, dar feedback durante e após a prova bem 

como alguns erros técnicos que o atleta poderia ter cometido ao longo da mesma. 
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4.2. Planeamento de Treino realizado pelo Clube Aquático 

Pacense 

 

O planeamento defendido/optado no CAP consiste em três macrociclos, ou seja, possui 

uma periodização tripla. Esta forma de planeamento vai ao encontro do modelo defendido 

por Matviev. 

O treino no escalão de Infantis é composto por cinco zonas metabólicas: 

 
• Aeróbio I (A1); 

 
• Aeróbio II (A2); 

 
• Aeróbio III (A3); 

 
• Tolerância Lática (TL); 

 
• Velocidade. 

 

 
 

Apesar das zonas metabólicas serem importantes e estarem presentes no escalão de 

Infantis, devemos assim focarmo-nos nos aspetos técnicos, uma vez que neste momento 

é onde procuramos e temos a oportunidade de evoluir o atleta em relação à técnica, isto 

porque nas sessões de treino está implicado unidades de treino especificas para a melhoria 

da capacidade técnica (Ex: estações, a qual é composta por exercícios de viragens, saídas, 

trabalho percurso subaquático e os respetivos drills da técnica. 
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4.2.1. Zonas de Intensidade 

 
As zonas de intensidade são caraterizadas por provocarem efeitos positivos no organismo 

do atleta, sendo estas zonas de treinos na sua aplicação prática orientada pelos 

componentes bimotores e por objetivos de carater fisiológico. 

O planeamento e periodização do treino, sustentado pelo CAP divide-se assim em cinco 

zonas de intensidade: 

• Aeróbio I (A1): esta é a zona de treino, utilizada no aquecimento, ou recuperação 

ativa pelo meio do nado fluído, do qual a frequência cardíaca varia entre os 120-140 

pulsações por minuto. Esta é a segunda zona de trabalho que deverão conter mais volume. 

• Aeróbio II (A2): zona de treino utilizada para evoluir a resistência geral. Esta zona 

de treino tem uma duração 30´- 60´, a qual pode ser realizada em diferentes distâncias, 

com uma pulsação 130-150 pulsações por minuto. A função desta zona de treino solicita 

um grande volume intensidades que permitam a realização de tarefas de grande duração. 

• Aeróbio III (A3): zona de treino em que o atleta deve permanecer por um maior 

período próximo do seu Vo2 máx, tendo uma duração de 6´- 20´, podendo ser executado 

em diferentes distâncias, com uma pulsação de 165 - -180 pulsações por minuto. 

• Tolerância Lática (TL): condiz á superação em nado em distâncias próximas hás 

existentes na competição, efetuando o nado com uma velocidade igual ou superior à da 

competição na presença de curtos intervalos. 

• Velocidade (V): esta é a zona do sprint puro que se realiza assim na superação em 

nado de distâncias curtas, tendo como objetivo o desenvolvimento da velocidade máxima, 

pelo meio da mobilização do sistema anaeróbio alático, visto que não tem uma duração 

superior a 75´´, não aumentando assim a magnitude do pulso e o valor de lactato. 
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▪ Microciclo 

 

 
O microciclo consiste no planeamento de uma semana de treino, envolvendo várias 

sessões do mesmo. 

Segundo Raposo «os microciclos constituem a microestrutura dos sistemas de 

periodização, correspondendo ao conjunto das sessões de treino que formam o elo 

unificado do processo de preparação desportivo dos atletas a curto e médio prazo». 

No escalão de Infantis, no CAP, o microciclo é composto por sete unidades de treino. Até 

ao terceiro e último macrociclo os Infantis B realizam apenas seis treinos, isto porque 

opta-se por colocá-los a realizar os sete treinos no último macrociclo, com o objetivo de 

os preparar/aproximar aos treinos/quantidades realizados pelo escalão de Infantis A. 

Em relação ao escalão de Infantis A estes no último macrociclo passam a realizar oito 

treinos por semana, sendo dois deles bidiários (Segunda/Quinta (06:30) e Sábado (09:00 

e 15:00h). 

Opta-se por aplicar treinos bidiários de modo a preparar o atleta à passagem do seguinte 

escalão, sendo ele o escalão Juvenil B, onde estes acabam a época a executar três treinos 

bidiários por microciclo. 

Com isto, no final da época, os Infantis B acabam por realizar assim sete treinos e os 

Infantis A oito treinos por microciclo. 

De acordo com Viru (1995), a combinação de carga e descanso utilizado pelo CAP é de 

2:1 (o primeiro número representa os dias de treinos consecutivos e o segundo os dias de 

recuperação). 
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▪ Mesociclo 

 

 
Um mesociclo é composto por vários microciclos (semanas) podendo ter uma duração de 

três a seis semanas. O mesociclo é responsável por reproduzir de forma continua um 

conjunto de microciclos, ordenados na mesma sequência, e conforme o decorrer da época. 

Verifica-se a necessidade de substituir o modelo de treino para outros com características 

e objetivos inversos (Ex: mês de preparação especifica I fase e mês de preparação 

especifica II fase). 

A estruturação do mesociclo no decorrer de uma época tem a finalidade de prevenir o 

esgotamento do atleta bem como uma divisão correta dos conteúdos de treino. 

Platonov (1988.211) classifica os mesociclos da seguinte forma «formações estruturais 

do processo de treino cuja duração é de três a seis semanas, compostos normalmente por 

quatro a seis microciclos». 
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▪ Macrociclo 

 

 
 

O macrociclo é composto pelos meses (mesociclos) e semanas (microciclos) tendo a visão 

do plano a longo prazo. 

O planeamento e periodização utlizado pelo CAP divide-se em três macrociclos, uma vez, 

com o decorrer da época têm três importantes momentos de competição (Ex: Macrociclo 

I (Torneio Regional de Clubes); Macrociclo II (Campeonato Zonal) e por último 

macrociclo III (Campeonato Nacional). 

Contudo cada macrociclo divide-se em cinco importantíssimas fases: 

 
1. Preparação base; 

 
2. Período Específico I fase; 

 
3. Período Específico II fase; 

 
4. Período Competição; 

 
5. Período Profilático/Transição. 

 

 
 

• Preparação base 

 
Tem como objetivo construir os fatores essenciais/preparação para as tarefas que se 

avizinham de forma a potenciar as capacidades do organismo, aproveitar para evoluir as 

capacidades motoras como a resistência, flexibilidade, força e, o mais importante de tudo, 

focarmo-nos em melhorar o nível técnico dos nossos atletas em particular na presente 

fase. Ao longo deste processo observa-se um aumento progressivo do volume bem como 

alguma intensidade. 
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• Preparação Específica 

 
Começasse por aplicar intensidades e volumes diferentes no que se pode observar no 

período anterior. Esta fase tem como objetivo aumentar a concentração do trabalho 

específico da modalidade com o intuito do desenvolvimento específico para a competição 

e o desenvolvimento direto da velocidade (A3; TL). 

Devido ao aumento do treino específico verifica-se um decréscimo do volume, cerca de 

500-900m, aumentando assim o número de treinos que englobam intensidades 

submáximas ou máximas, recorrendo à execução de exercícios de tolerância lática. 

 

 
• Período Competitivo 

 

 
Esta fase consiste na estabilização ou conservação da performance do atleta, 

caraterizando-se pelo desenvolvimento ótimo para a competição. Nesta fase o volume 

sofre um decréscimo significativo, mantendo apenas treinos de elevada intensidade neste 

período, provendo a manutenção do rendimento desportivo, visando sempre maximizar 

assim o rendimento do atleta. 

 

 
• Período de Transição 

aqui ocorre um decréscimo do rendimento do atleta, a qual se carateriza por uma brusca 

descida do estado de preparação. 

Neste período opta-se pela transição ativa, uma vez que beneficia positivamente um 

regresso aos treinos em melhores condições funcionais. 

Aqui observa-se uma descida quer em relação ao volume, quer à intensidade, tem como 

objetivo a realização de treinos que visam o chamado “rolar”, treinos estes compostos por 

um volume reduzido, com o objetivo de produzir melhorias a nível técnico. Neste 

momento a intensidade mantém-se reduzida. 
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4.3. Avaliação e Controlo de Treino 

 

 
Para a realização do controlo de treino, foi me proposto pelo coordenador de estágio, Dr. 

Mário Costa, que realizasse avaliações antropométricas, avaliações qualitativas e 

avaliações da capacidade fisiológica. 

Os controlos destes fatores foram aplicados no escalão de Infantis, uma semana após a 

competição mais importante de cada macrociclo, encontrando-se assim os atletas no 

período profilático. 

Apresentara de seguida os controlos e avaliações dos atletas nos dois momentos de 

avaliação. 

 

 
4.3.1. Avaliação Antropométrica 

 
Para a realização das avaliações antropométricas recorri à análise da massa corporal (kg), 

estatura (cm), envergadura (cm) e por último comprimento dos membros superiores. 

Optei por realizar avaliações antropométricas dado que estes fatores cineantropométricos 

tem cada vez uma maior importância ou impacto positivo no rendimento do atleta. Em 

idades compreendidas entre os 13/14 anos, recorrendo desta forma às avaliações 

antropométricas permitindo assim ao treinador, receber informações ou sinais para uma 

futura especialização para um determinado atleta. 
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4.3.2. Massa Corporal (Kg) 

 
Podemos verificar no gráfico 1, que a massa corporal dos atletas, nos dois momentos de 

avaliação permanecem-se consideravelmente constantes na sua maioria. Existindo um 

caso no qual um atleta perdeu peso do primeiro para o segundo momento de avaliação e 

o caso de um atleta que aumentou de peso, isto porque o mesmo fraturou o membro 

superior e deste modo esteve ausente dos treinos durante um mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 

  
Massa Corporal (Kg) 

 

 

 

 

 

 

3 4 5 6 7 8 

Atletas 

 
1ºmomento 2ºmomento 

   

60      

50      

40      

30      

20      

10      

0      

 1 2 9 10 11 

 
Gráfico 1- Massa Corporal 
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4.3.3. Estatura 

 

 
Após a análise do gráfico 2, pode verificar-se que grande parte dos atletas tiveram um 

crescimento significativo, porém houve 6 atletas que mantiveram a sua altura. Os atletas 

que não tiveram qualquer crescimento significativo, pode este resultado, estar relacionado 

aos mesmos se apresentarem numa puberdade mais precoce, ou seja, estão muito 

próximos de atingir a sua altura adulta final. Pude tirar esta conclusão com a tabela 

disponibilizada pelo docente da unidade curricular Planificação de treino a qual nos 

permitia identificar o estado maturacional de cada atleta. Para a recolha destes dados foi 

necessário a altura e peso do atleta e a altura dos pais. 
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Gráfico 2- Estatura 
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4.3.4. Envergadura 

 

 

Uma vez que os segmentos corporais se apresentam como um fator crucial na 

performance dos nadadores, dado que altas medidas de envergaduras concede ampliar a 

força propulsiva. 

Como podemos visualizar gráfico 3, dos 11 atletas 7 apresentaram um aumento em 

relação à sua envergadura e 4 mantiveram-se estáveis. 
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Gráfico 3- Envergadura 
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4.4. Avaliação Biomecânica 

 

 
Para o controlo técnico foi realizado com base nos indicadores de velocidade e parâmetros 

cinemáticos, tais como o tempo total (s), velocidade de nado (n/s), frequência gestual 

(FG, Hz), distancia de ciclo (DC) e por último o índice de nado (IN, m2/s). 

Obtido o tempo final e recorrendo a estes fatores pode verificar-se que estes se 

encontravam relacionados na redução ou aumento do tempo final. 

 

 

 

• VN (Velocidade de Nado) 

Já que a natação é assim considerada uma modalidade cíclica a qual manifesta-se pelo 

tempo gasto pelos nadadores para a concretização de uma determinada distancia, este 

fator é um dos mais fulcrais. 

A velocidade de nado é semelhante ao efeito da FG pela DC estando o seu aumento ou 

diminuição relacionado à diminuição ou aumento da FG/DC. 

De acordo com Craig et al. (1985) o aumento da Vn é maioritariamente conseguido pelo 

aumento da FG. 

 

 
• FG (Frequência Gestual) 

É caraterizado pelo número de ciclos realizados pelos membros superiores num 

determinado período. 

 

 
• DC (Distancia por Ciclo) 

Corresponde ao espaço percorrido pelo nadador durante um ciclo completo dos membros 

superiores. 
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• IN (Índice de Nado) 

É alcançado através do produto DC pelo Vn. Este indicador permite-nos saber qual dos 

atletas possui uma técnica de nado mais eficiente pela movimentação do atleta. 

À medida que a distância da prova aumenta a tendência dos atletas é reduzir a Vn que se 

encontra associada à redução da FG. 

Os dados recolhidos referentes aos fatores biomecânicos, vai de acordo como o estudo 

“Análise dos parâmetros cinemáticos determinantes do desempenho na prova de 200 

metros no nado livre”, podemos verificar assim que os valores superiores na velocidade 

média de nado nas provas curtas encontraram-se associados ao aumento da FG e a uma 

diminuição da DC. 

Após a análise dos dados podemos verificar que apenas um dos atletas piorou o seu tempo 

na distância de 50 (m) do primeiro para o segundo momento. Isto pode estar associado 

por este atleta se ter apresentado com uma FG reduzida para uma mesma velocidade de 

nado que se tinha apresentado no primeiro momento. 

De acordo com Maglischo (2003) a diferença existente entre a velocidade de nado da 

distância de 50m e 400m era já esperado porque quanto maior for a distância de nado, 

menor será a velocidade de nado que o nadador consegue manter para uma determinada 

intensidade devido à maior frequência de períodos de descanso. 
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4.5. Avaliação Qualitativa 

 

 

Esta avaliação qualitativa consistiu em filmagens realizadas após o treino. 

 
Estas filmagens tinham como objetivo avaliar a capacidade técnica dos atletas, onde a 

mesa foi realizada frontalmente ao nado dos mesmo. Por ter optado por filmar 

frontalmente apenas com a visualização do vídeo era incapaz de observar gestos técnicos 

subaquáticos (Ex: Ale). Para isto recorri ao programa Kinovea, o qual me permitia colocar 

em slow motion e aproximar assim a imagem. Antes da realização do teste era pedido aos 

atletas que não realizassem saídas longas e que nadassem a um ritmo confortável, 

salientando que para este teste não importava o tempo final. 

Apos ter analisado as filmagens e os resultados (anexo VII), pude concluir que uma 

grande parte dos atletas, teve uma melhoria significativa e outros apresentaram um 

decréscimo de rendimento. Para saber se o atleta tinha melhorado do primeiro para o 

segundo momento recorri à check-list apresentada pela FPN. Esta check-list permite-nos 

calcular a percentagem do erro técnico, dando assim como produto final a eficácia do 

nado apresentado pelo atleta. 

A meu ver existem duas possíveis razoes para que certos atletas num determinado estilo, 

tenham piorado, as quais são: 

• Erro por parte do analisador (a experiência com que começamos o estágio, não é 

a mesma com a que acabamos e deste moo termos situações irregulares, que por 

algum motivo não detetamos no primeiro momento; 

• Os atletas tentam corrigir no momento da avaliação, erros técnicos no qual o 

treinador salienta com mais frequência durante o treino, levando assim à execução 

errada de outros gestos técnicos (Ex: Corrige a posição da cabeça e realizando 

assim a recuperação da braçada de forma incorreta). 
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Em relação à melhoria dos aspetos técnicos, a meu ver existem duas razões, tais como: 

 

• Sessões de treino especificas para a evolução ou correção dos gestos técnicos; 

• Interesse por parte dos atletas: existem atletas que gostam e procuram evoluir e 

outros que não têm essa ambição, praticando natação apenas por lazer e não com 

o objetivo de serem campeões. 
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4.6. Projeto 

 

 

Após ter acompanhado o clube ao longo de uma época, em várias provas e ter contacto 

direto com os atletas pude verificar que estes não possuíam quaisquer conhecimentos ou 

apoio em relação aos hábitos alimentares, principalmente de um desportista, como é o 

caso. 

A maioria dos atletas não realizavam uma refeição antes do treino, ou até mesmo antes 

da prova, e se o faziam era de forma incorreta. Após ter vivenciado estas situações ao 

longo da época surgiu-me a ideia de realizar o meu projeto no âmbito do estágio, com o 

tema “Nutrição na Natação”. 

Esta ideia consistiu em realizar uma palestra para o escalão de Infantis, que se realizou 

no passado dia 22 de junho nas Piscinas Municipais de Paços de Ferreira com início por 

volta das 15h, onde a preletora convidada, Dra. Sofia Guimarães, tem tido excelentes 

resultados nos seus acompanhamentos alimentares em diversos atletas, no âmbito de 

promover e maximizar o potencial dos mesmos. Onde pudesse demonstrar de forma clara 

os cuidados alimentares que estes deveriam ter, as refeições que deveriam realizar antes 

e após o treino e também das provas. 

Optei por prosseguir com este projeto, uma vez que a meu ver os atletas não são 

devidamente acompanhados num fator que é fulcral para um atleta de alta competição, 

isto porque se já conseguimos ter atletas campeões nacionais ou nos top-10 nacional, o 

que poderíamos ter se estes tivessem uma alimentação adequada de modo a maximizar o 

rendimento desportivo. 
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4.7. Competições 
 

 

 
 

4.7.1. Cadetes 
 

 

Torregri I 

 

 
A Piscina do Clube Fluvial Portuense recebeu no dia 8 e 9 de dezembro de 2018, o 

TORREGRI I, prova destinada ao escalão de cadetes e na qual o Clube Aquático Pacense 

esteve representado pelos nadadores: Ana Cunha, Beatriz Dias, Bruna Barbosa, Leonor 

Teixeira, Maria Coelho, Matilde Moreira, Érica Barros, Sofia Silva, Rafael Pacheco, 

Rodrigo Pereira, Francisco Santos e Afonso Gomes. Destaque da participação pacense 

para a vitória de Francisco Santos na prova de de 50 costas + bruços, o 2º lugar do mesmo 

nadador na prova de 100 livres e o 3º lugar de Afonso Gomes na prova de 50 mariposa + 

costas! 

 

 
Torregri II 

 

 
No fim de semana 13 e 14 de abril, na Piscina Municipal de Vila Meã em Amarante 

acolheu o TORREGRI II, prova destinada ao escalão de cadetes e na qual o Clube 

Aquático Pacense esteve representado pelos nadadores: Ana Rocha Cunha, Beatriz Costa 

Dias, Bruna Maria Barbosa, Erica Ferreira Barros, Leonor Pacheco Teixeira, Maria 

Helena Mendes, Maria Pinho Coelho, Matilde Dias Moreira, Rita Fernandes Rocha, 

Rafael Dinis Pacheco, Rodrigo Campos Pereira, Afonso Cruz Gomes, Daniel Rodrigo 

Pinto e Francisco Bentes Santos. 

Os jovens nadadores pacenses apresentaram-se em bom nível mostrando a boa evolução 

que têm tido ao longo da presente época! Destaque da participação pacense para a vitória 

de Francisco Santos na prova de 100 estilos! 
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Torneio de Braga 

 

 
No passado dia 26 de janeiro teve lugar o XXI Torneio de Natação do Sporting Clube de 

Braga, prova em que o Clube Aquático Pacense marcou presença mais uma vez. A 

representação pacense esteve a cargo dos nadadores: Bruna Barbosa, Leonor Teixeira, 

Francisco Santos, Rafael Pacheco, Afonso Gomes e Rodrigo Pereira! Destaque da 

participação pacense para o 2º lugar de Francisco Santos na prova de 50 mariposa! 
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4.7.2. Infantis 
 

 

 
 

Torneio Regional de Clubes 

 

 
 

Nos dias 22 e 23 de dezembro a Piscina Municipal de Vila Meã em Amarante acolheu o 

Torneio Regional de Clubes para o escalão de infantis. Os jovens nadadores pacenses 

apresentaram-se em bom plano, alcançando o 7º lugar coletivo! Destaque da participação 

pacense para a vitória de Lara Neto na prova de 100 bruços e o 3º lugar da estafeta 

feminina de 4x100 estilos, composta por Inês Mendes, Lara Neto, Matilde Barros Leal e 

Inês Leal! 

 

 

 

 

 
Campeonato Regional 

 

 
A Piscina Municipal de Penafiel acolheu nos dias 9 e 10 de março o Campeonato Regional 

de Infantis, prova em que os jovens nadadores pacenses mostraram todo o seu valor e 

voaram para a conquista de 2 títulos de campeão regional (Lara Neto aos 100 bruços e 

Matilde Barros Leal aos 400 estilos), 4 de vice-campeão (Matilde Barros Leal aos 100, 

200 mariposa e 200 estilos e a estafeta feminina de 4x100 livres composta por Inês Leal, 

Lara Neto, Bebiana Barbosa e Inês Mendes) e 4 terceiros lugares (Eduardo Correia aos 

100 mariposa, Inês Mendes aos 100 mariposa, Lara Neto aos 100 costas e Adriana Martins 

aos 100 bruços! 
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4.7.3. Juvenis, Juniores e Séniores 

 

 

 

 

 

 

Torneio Vila Real 

 

 
No passado dia 10 de junho, teve lugar a XV edição do Torneio Cidade de Vila Real, 

prova em que o CAP marcou mais uma vez presença. No que se refere à classificação 

final do torneio e à participação pacense em particular, Nuno Alves foi considerado o 

melhor nadador Absoluto do Torneio, Ricardo Rocha o 2º e Rodrigo Jorge Neto o 3º, Sara 

Meireles foi considerada a 3ª melhor nadadora Absoluta do Torneio; Rodrigo Jorge Neto 

foi considerado o melhor nadador juvenil e Dinis Barros Leal o 2º, Inês Magalhães foi 

considerada a 3ª melhor nadadora do escalão Júnior/Sénior e Rita Costa foi considerada 

a 3ª melhor nadadora do escalão de juvenis. 
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4.8. Ações de Formação 

 

 

4.8.1. Seminário de Andebol 

 
No Instituto Politécnico da Guarda, no dia 1 de março de 2019 realizou-se um “Seminário 

de Andebol-Carreira Dual”. No decorrer do seminário foi abordado os desafios e 

obstáculos à carreira dual no qual envolvia a complexidade da conciliação das atividades 

académicas e desportivas (estudantes/atletas). 

➢ Enquadramento legal da carreira dual e estatuto estuante/atleta com intervenção 

de Paulo Lico (IPDJ); 

➢ Final da carreira de atleta de alto rendimento, tendo como intervenientes Carlos 

Galambas (diretor do departamento de andebol do SCP) e Hugo Canela (treinador 

principal); 

➢ Alto rendimento e os estudos, o qual contou, com a intervenção de Carlos Carneiro 

e Tiago Rocha (Atletas do SCP), bem como de Alfredo Torres (atleta do FCP); 

 

 
Foi um seminário muito interessante, no qual, podemos retirar imensas informações a 

cerca do Estatuto Estudante/Atleta, bem como as condições dadas aos mesmos por parte 

do IPDj. E claro, não podia deixar passar, as excelentes testemunhas, que participaram 

para que este seminário fosse um sucesso. 
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4.8.2. Formar para Jogar (Desafiar meninos e meninas a jogar) 

 
Dia 27 de maio de 2019, no auditório do IPG pelas 14h foi realizada uma ação de 

formação, a qual tinha como tema principal Formar para Jogar. 

No decorrer desta ação de formação foi abordado os seguintes pontos: 

 
➢ Competência a desenvolver no jogador(a) de futebol, tendo como interveniente 

Marisa Gomes; 

➢ Escola de futebol Hernâni Gonçalves: ensinar meninos e meninas a jogar futebol 

(interveniente Rui Pacheco); 

➢ Academia Sporting: centro de formação de excelência (Paulo Gomes), 

➢ Academias Fifa: menina também sabe jogar (Mónica Jorge); 

➢ O jogador português: desafios para a formação de jogadores em Portugal (José 

Couceiro). 

Foi uma ação de formação, onde mesmo não sendo da área do futebol, permitiu-me fazer 

algumas ligações com a minha modalidade e ter um conhecimento acrescido em relação 

ao futebol. O tema abordado que achei mais fulcral, na minha opinião, foi o tema 

abordado pela Marisa Gomes, isto porque, a mesma tocou em assuntos que me são mais 

familiares, tais como: 

➢ Relação treinador/atleta; 

➢ Uso de exercícios lúdicos em camadas jovens de maneira a captar a paixão pela 

modalidade, tendo assim a visão a longo prazo da carreira do atleta, não 

procurando ser campeão nos Sub10, mas sim nos Sub23. 
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4.8.3. Treino e Avaliação em Desportos Individuais 

 
Como atividade complementar ao curso de Desporto no Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG), apresento um resumo da palestra “Treino e Avaliação em Desportos Individuais”, 

ministrada pelo professor de investigação David B. Pyne e pelo Dr. Rodrigo Zacca. 

A palestra teve como público-alvo alunos da entidade, alunos de outras entidades e 

treinadores. 

David B. Pyne dividiu a sua apresentação em 2 partes: 

 
1. Treino:   abordagens estratégicas, planeamento   da época, periodização e 

planeamento da sessão. 

2. Avaliação: fatores críticos, maturação, performance e fatores fisiológicos. 

 

 

 

 
 

Em conexão com o primeiro ponto relacionado ao treino, o mesmo, salientou que num 

planeamento de uma sessão de treino: 

 

 

 

 
• Planeamento: deve centrar-se em objetivos de longo prazo, não querendo nós 

treinadores ou futuros treinadores conquistar vitórias ou treinar para isso quando 

estamos a trabalhar no caso da natação com um escalão de cadetes onde os atletas 

apresentam uma idade cronológica baixa; 
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• Cargas: devem sofrer um aumento progressivo e cíclico respeitando as diversas 

fases do planeamento. Pudemos observar no decorrer da palestra um plano de 

treino de 26 semanas, realizado pelo Dr. Tom Vanderbogoerde, o qual dividia a 

época em 4 fases, uma primeira fase de preparação geral, tendo como volume 

geral de médio a elevado, acompanhado por uma intensidade baixa. Segunda 

preparação específica, onde se mantém um volume médio acompanhado por um 

aumento da intensidade. Terceiro período de competição, esta fase é praticamente 

 

• igual como a fase anterior e por último período o taper, onde temos uma 

diminuição de volume e a manutenção de uma elevada intensidade; 

 

 
 

• Sequência lógica das várias fases do processo de treino; 

 

 

• Uso intensivo de recuperação; 

 

 

• Monitoramento sistemático. 

 

 

Em relação ao segundo ponto, abordou as seguintes variáveis de treino: 

 

 
 

• Intensidade: 

✓ Intensidade absoluta (minutos x segundos); 

✓ Intensidade relativa (%); 

✓ Coeficiente de ponderação. 



Escola Superior Educação, Comunicação e Desporto 

3º ano de Licenciatura – Desporto 

Ano Letivo: 2018/2019 

44 

 

 

 

 

 

 

• Volume: 

✓ Ritmo abaixo da prova (m); 

✓ Ritmo da prova (m); 

✓ Ritmo acima da prova (m). 

 

 
 

• Carga: 

✓ Carga (intensidade x volume). 

 

 

 

 
 

Para finalizar a formação tivemos uma pequena apresentação do software VO2FITTING, 

criado pelo Dr. Rodrigo Zacca e pelo seu colega Ricardo Fernandes. O software 

VO2FITTING é uma ferramenta para modelar e analisar dinamicamente as respostas do 

Vo2 ao exercício. O laboratório de Biomecânica do Porto tem um protocolo com a 

Federação Portuguesa de Natação, onde avaliam, ao longo da época, diversas vezes atletas 

de elite. 
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5. Reflexão Final 

 

 

Como reflexão final deste estágio, o qual consistiu em acompanhar o CAP durante a 

presente época, só posso retirar coisas positivas deste terceiro e último ano de licenciatura. 

Foram momentos muito especiais uma vez que ambicionava desde muito novo realizar 

uma formação superior, estando assim habilitado a aplicar os meus métodos de ensino no 

âmbito da competição. 

O presente relatório retrata o processo percorrido no estágio ao longo da época 

2018/2019. 

Poder ter realizado o estágio no CAP foi bastante gratificante uma vez que tinha como 

atleta, representado vários anos o mesmo nas maiores competições nacionais. 

O trabalho realizado ao longo do estágio tornou-se um pouco mais acessível, em relação 

à autonomia que me foi dada para intervir nas sessões de treino, visto que, dentro desta 

entidade havia assim um ambiente familiarizado bem como conhecimento das 

capacidades dos técnicos representantes da mesma. 

Uma das maiores dificuldades no diálogo com os atletas. Por vezes, no início, tinha receio 

de intervir quando achava que era necessário por algum motivo específico. Outra grande 

barreira que tive de ultrapassar foi nos momentos em que realizei treinos juntamente com 

os escalões mais “velhos” (Juniores e Séniores), uma vez que a grande maioria destes 

atletas tinham sido meus colegas de equipa, não me sentia muito à vontade para intervir, 

quer na instrução do exercício, quer a nível da correção de aspetos técnicos, sendo assim 

uma das maiores barreiras que tive de enfrentar e ultrapassar. 

Com a realização deste estágio obtive novos conhecimentos, tais como: calcular os 

parâmetros cinemáticas, manusear o cronómetro, realizar o planeamento e periodização 

de um macrociclo bem como a distribuição das cargas de treino. 

Para finalizar, este último ano no qual consistiu em estagiar, foi muito enriquecedor, onde 

aprendi imensas coisas novas, permitindo-me assim finalizar o curso com um grande 

leque de conhecimentos. 
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7. Anexos 

 

 

Anexo I -Calendário de Competições 
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Anexo II- Distribuição dos Sistemas/Metros por Microciclo 
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Anexo III- Microciclos 
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Anexo IV- Treino fora de água 
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Anexo V- Avaliação Qualitativa 
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