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Resumo 

 

 O presente documento foi elaborado com o objetivo de relatar o trabalho 

realizado no estágio da Licenciatura em Desporto, no menor de Exercício Físico e Bem-

Estar no âmbito da unidade curricular Estágio em Exercício Físico e Bem-estar, da 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda. 

Este relatório contém todas as informações referentes à entidade acolhedora de 

estágio, planeamento e atividades desenvolvidas nas diferentes áreas de intervenção, 

fundamentando-as numa base bibliográfica sólida. Contém também as reflexões finais 

acerca das atividades desenvolvidas, permitindo avaliar e manter uma visão crítica das 

opções tomadas. 

 Foi um processo enriquecedor, tanto do ponto de vista profissional como social, 

contribuindo para a aquisição e aprofundamento de competências que futuramente 

servirão de base para o sucesso da vida profissional. Foi um processo trabalhoso e com 

obstáculos pelo caminho, propício à aprendizagem e desenvolvimento de capacidades 

profissionais, técnicas e sociais. 

. 

 

 

Palavras-chave: sala de exercício; aulas de grupo; processo de aprendizagem. 
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A realização do estágio representou não só o concluir de um ciclo de formação 

como também um ponto de partida para um futuro como profissional qualificado na 

área de exercício físico e bem-estar, equipado com todas as ferramentas para uma 

intervenção competente e de excelência, num mercado de trabalho cada vez mais 

sedento de profissionais capazes de resolver eficazmente as mais variadas situações. 

O estágio foi realizado no pograma IPGym, inserido nas atividades do 

Laboratório de Avaliação do Rendimento Desportivo, Exercício Físico e Saúde 

(LabMOV) (convenção de estágio no anexo 1), contabilizando, como previsto no Guia 

de Funcionamento da Unidade Curricular (GFUC), 420 horas de contacto. O programa 

IPGym tem como missão promover hábitos regulares de atividade física na comunidade 

interna e externa à instituição. É dirigido pelos docentes da Unidade Técnico-Científica 

de Desporto e Expressões da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do 

Instituto Politécnico da Guarda, tendo como diretora técnica a Prof.ª Doutora Natalina 

Casanova. 

Uma vez que o programa não contempla nenhum técnico de exercício em 

permanência na sala de exercício, conta com a constante supervisão de docentes e 

profissionais das diferentes áreas ligadas ao desporto, de forma a garantir o 

funcionamento dos serviços oferecidos, e por um corpo de estagiários que anualmente 

garantem o funcionamento do programa. No presente ano letivo, o IPGym contou com a 

participação de nove estagiários onde me incluí. 

Foi sob a supervisão de docentes e profissionais que foram realizadas diversas 

funções, no período de estágio, nas mais variadas áreas, desde a sala de exercício e aulas 

de grupo até à participação nos programas e projetos desenvolvidos pelo Laboratório de 

Avaliação do Rendimento Desportivo, Exercício Físico e Saúde.  

Foi com vista à correta finalização do estágio e dos diversos campos de 

intervenção acima descritos que redigi este documento, estruturado em três capítulos: 

 O primeiro capítulo destina-se à caraterização de entidade acolhedora de 

estágio, subdividindo-se na caraterização dos recursos humanos, físicos e 
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materiais do IPGym e nas atividades desenvolvidas e público-alvo da 

entidade.  

 Ao segundo capítulo compete o planeamento e definição dos objetivos e 

fases de estágio, subdividindo-se na definição de áreas de intervenção, 

objetivos gerais e objetivos específicos para a sala de exercício, aulas de 

grupo e projeto M.E.W. 

 O terceiro capítulo tem como principal propósito expor e caraterizar as 

atividades desenvolvidas durante o mesmo.  

Termina com uma reflexão sobre todo o processo de estágio e a minha 

participação nele e com o agrupamento de todos os anexos relevantes ao suporte deste 

documento. 
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Caracterização da Entidade Acolhedora 
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1.1. Caracterização da entidade acolhedora 

 

 O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), sendo a única instituição de ensino 

superior no distrito, está subdividida em quatro escolas distintas de forma a dar resposta 

à variedade de ofertas formativas que apresenta. Divide-se pela Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), Escola Superior de Tecnologias e 

Gestão (ESTG), Escola Superior de Saúde (ESS), situadas na cidade da Guarda e pela 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) situada em Seia. 

 Com vista a criar uma resposta às necessidades atuais da prática regular de 

atividade física foi criado em 2010, na Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda o programa IPGym inserido nas 

atividades do então Laboratório de Desporto e Promoção da Atividade Física, 

atualmente designado por - Laboratório de Avaliação do Rendimento Desportivo, 

Exercício Físico e Saúde (LabMOV). Desta forma, estando localizado nas instalações 

do IPG, é, predominantemente, frequentado pela população pertencente à instituição, 

contando também, com alguns utentes externos à instituição, especialmente em horário 

pós-laboral. 

 Quanto à oferta disponibilizada por este espaço existe um variado leque, desde a 

sala de musculação, composta por todos os equipamentos necessários e específicos à 

prática onde se destaca uma área dedicada ao treino funcional até às mais variadas aulas 

de grupo. Quanto a esta última, a oferta ainda se expande mais, verificando-se, também 

aqui, uma variadíssima oferta onde os utentes poderiam escolher, no decorrer do 

presente ano letivo entre Jump, G.A.P., HIIT, PUMP, Zumba
®
, Pilates, Core, Fitball, 

Aerototal, Cross Training, Localizada e Cycling (Figuras 1 e 2). A juntar à oferta 

disponibilizada pelo IPGym é de acrescentar as tarifas acessíveis que o mesmo pratica 

fazendo, assim, com que se sobressaia de entre as muitas outras entidades prestadoras 

do mesmo serviço na cidade da Guarda. 

 De destacar ainda, as atividades desenvolvidas em parceria com outras 

entidades, como o “Programa Guarda +65” com a Câmara Municipal da Guarda 

(CMG), destinado à promoção e estimulação da pratica de atividade física pela 

população sénior da cidade da Guarda, e o “Project Movement, Environment and Well-



8 
 

Being” (M.E.W.), liderado pelo Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), em que 

o IPG foi parceiro, objetivando a promoção da prática de atividade física na população 

com estilos de vida sedentários em particular na comunidade IPG. 

 

Figura 1 - Horário de funcionamento das aulas de grupo 1º Semestre (Fonte: Disponibilizado pela 

direção técnica do IPGym). 

 

Figura 2 - Horário de funcionamento das aulas de grupo 2º Semestre (Fonte: Disponibilizado pela 

direção técnica do IPGym). 
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1.2. Recursos do IPGym 

 De forma a assegurar um correto funcionamento e qualidade dos serviços 

prestados existe um conjunto de recursos humanos, físicos e materiais que, em conjunto, 

zelam pelo bom funcionamento da entidade bem como como pela qualidade dos 

serviços prestados pela mesma. 

 

1.2.1. Recursos Humanos 

 A direção técnica do IPGym e coordenação da sala de exercício está a cargo da 

Prof.ª Doutora Natalina Casanova, docente da Unidade Técnico-Científica (UTC) de 

Desporto e Expressões da ESECD - IPG. A coordenação e estruturação das aulas de 

grupo é da responsabilidade da Prof.ª Mestre Bernardete Jorge docente da mesma UTC. 

O espaço dispõe, ainda, de dois funcionários responsáveis por pagamentos, inscrições e 

manutenção do espaço. Por fim, iniciou-se o presente ano letivo com a colaboração de 

nove estagiários, estudantes da licenciatura em Desporto da ESECD-IPG como 

representado pelo organograma abaixo (Figura 3) com a missão de garantir o bom 

funcionamento das atividades oferecidas pelo IPGym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.  Recursos Físicos e Materiais 

 

Receção e Manutenção 

Cristina Alves António Cerdeira 

Estagiários 

André 
Martins 

Francisco 
Silva 

Miguel 
Espírito 
Santo 

Yaridson 
Spencer 

Tiago Sá 

(Pisc IPG) 

Marcelo 
Sousa 

Angela 
Grilo 

Edinho 
Spencer 

Ricardo 
Almeida 

Sala de Exercício    Aulas de Grupo 

Professora Dr.ª Natalina Casanova Professora Mestre Bernardete Jorge 

Direção Técnica 

Professora Dr.ª Natalina Casanova 

Figura 3 - Organograma do IPGym 
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O IPGym oferece aos seus utilizadores uma grande diversidade de equipamentos 

e materiais adaptados às diferentes modalidades oferecidas. Neste ponto é de referir 

uma sala de exercício equipada com todas as máquinas necessárias para um treino 

completo de todos os grupos musculares, que embora tenham alguns anos, se encontram 

em perfeitas condições. Pode-se encontrar uma sala de exercício dividida por áreas: 

treino aeróbio (ergómetros diversos); musculação (máquinas e pesos livres); área de 

treino funcional (equipamentos de trabalho propriocetivo, superfícies instáveis, elásticos 

entre outros); e área de cycling. (Figuras 4 a 9) Apresenta também uma sala de 

cardiofitness com cerca de 70m
2
 e equipada com diversos materiais (steps, tapetes de 

fitness, discos, halteres, etc.) para a realização das diferentes aulas de grupo (Figuras 10 

e 11), com capacidade até 15 utentes por sessão. Todo o material encontrado nestes dois 

espaços encontra-se em inventário no anexo 2. 

O IPGym, pode também utilizar uma Sala de Dança com cerca de 80m
2
 de 

forma a responder à necessidade de existir um espaço alternativo, onde possam decorrer 

aulas em simultâneo com a sala de cardiofitness. Tendo em conta as maiores dimensões 

que apresenta é um espaço que pode ser capaz de responder a uma maior procura por 

parte dos utentes às diferentes aulas de grupo (Figura 12). Pode usufruir também, de um 

espaço outdoor para atividades ao ar livre (Figura 13) e ainda dos laboratórios e 

gabinetes pertencentes ao LabMOV para avaliações e testes fisiológicos (Figuras 14 a 

16). De referir ainda a existência de balneários masculinos e femininos (Figura 17). 
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Figura 7 - Área de 

treino funcional 

Figura 6 - Máquinas 

de musculação 
Figura 5 - Ergómetros Figura 4 - Ergómetros 

Figura 11 - Materiais 

da sala de 

cardiofitness 

Figura 10 - Sala de 

cardiofitness 

Figura 9 - Área de 

cycling 

Figura 8 - Materiais 

de treino funcional 

Figura 85 - 

LabMOV 
Figura 14 - 

LabMOV 

Figura 13 - Espaço 
outdoor 

Figura 92 - Sala de 
Dança 

Figura 107 - 

Balneário 

Figura 16 - Gabinete 

do LabMOV 
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1.3. Atividades Desenvolvidas pelo IPGym 

Como referido nos pontos anteriores o IPGym é um programa que usufrui de 

diferentes espaços e um conjunto variado de materiais. Como tal, apresenta diversas 

atividades distribuídas pelos diferentes espaços de que usufrui. 

As atividades no âmbito da sala de exercício que incluem: 

 Sessões de treino focadas na melhoria da condição física;  

 Acompanhamento individualizado;  

Aulas de grupo que incluem diversas modalidades com foco na melhoria 

cardiorrespiratória, tais como: Jump, Zumba®, Pump, Cycling, Crosstraining, Circuito, 

G.A.P., Step, HIIT, Pilates, Core, Fitball, Aerototal e, Localizada. 

Programas de promoção de atividade física, nomeadamente:  

 “Programa Guarda +65” – um programa da Câmara Municipal da Guarda 

(CMG), em que o LABMOV, através do IPGym colabora com o objetivo 

de estimular a prática de atividade física, tentando melhorar a qualidade 

de vida da população sénior da cidade da Guarda.  

 “Projeto M.E.W.” - um programa ERAMUS+, liderado pelo CSEN, em 

parceria com várias instituições, incluindo IPG, que tem como missão de 

combater os hábitos sedentários da população em idade ativa, 

promovendo sessões de atividade física.  

O IPGym realiza ainda campanhas de divulgação e promoção da atividade física 

e da formação em Desporto do IPG, através de eventos e outros meios disponíveis 

abertos à comunidade. 

 

1.4. Clientes e Público Alvo 

O IPGym visa promover a prática de atividade física, principalmente, na 

comunidade do IPG (alunos, docentes e funcionários), com vista a combater os hábitos 

cada vez mais sedentários do quotidiano moderno. Por este motivo, o IPGym abre 

também portas à comunidade externa oferecendo um leque de atividades bastante 
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diversificado de modo a atingir o maior número possível de utentes externos à 

instituição no combate aos cada vez mais presentes hábitos sedentários. 

No mês de novembro verificaram-se 76 inscrições, de alunos e funcionários da 

instituição. Registam-se 4 inscrições de utentes externos perfazendo um total de 80 

inscrições. Destas, 37 são homens e 43 são mulheres. No mês de maio conta com 32 

inscrições, de clientes pertencentes à comunidade IPG e 4 inscrições de utentes externos 

totalizando 36 inscrições. Destas 22 são homens e 14 são mulheres. Registaram-se ainda 

208 inscrições totais no período de estágio. 

O número superior de inscritos pertencentes à instituição mostra congruência 

com os objetivos do programa em promover a prática de exercício físico no seio da 

comunidade escolar.  
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Capítulo 2  

Planeamento, Objetivos e Fases de Estágio 
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2.1. Planeamento de Estágio 

 Para uma correta realização do estágio urge definir e planear todos os elementos 

e fases que o compõem de forma a estabelecer metas e identificar e objetivar as 

diferentes fases do mesmo. É nesse sentido que me proponho à realização do estágio no 

IPGym, com o objetivo de aplicar os conhecimentos e competências adquiridas ao 

longo da licenciatura em Desporto, nas diferentes áreas de intervenção onde me irei 

integrar, nomeadamente, na sala de exercício, nas aulas de grupo e no projeto M.E.W.  

 

2.1.1. Áreas de Intervenção 

A definição e planeamento do processo de estágio implica identificar 

claramente: áreas de intervenção. Assim, foram definidas três áreas de intervenção 

essenciais: 

a) Sala de Exercício: acompanhamento geral de clientes do IPGym de 

modo a assegurar um correto treino dos utentes tendo como principal 

preocupação a correção postural dos utentes; acompanhamento 

individualizado, onde constará a realização de vários tipos de 

avaliações e prescrição de exercício físico de acordo com essas 

mesmas avaliações; realização de campanhas de promoção e 

divulgação dos serviços oferecidos. 

b) Aulas de Grupo: Observação, planeamento e lecionação das diversas 

atividades de grupo oferecidas aos utentes como o jump, o pump e o 

cycling passando por diferentes fases de autonomia e 

desenvolvimento de competências, passando por uma colecionação 

com um colega de estágio até a lecionação autónoma. 

c) Projeto M.E.W.: Estabelecer uma série de programas de movimento, 

destinados a aumentar os níveis de atividade física, melhorar a saúde 

e melhorar as relações sociais dos participantes; participar em sessões 

de atividade física todas as semanas durante 6 meses, dando 

incentivo, apoio e orientação para aumentar os níveis de atividade 

física durante a semana, do modo que o movimento se torne parte 

normal da vida dos participantes. 
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2.2. Objetivos de Estágio. 

Com a definição das diferentes áreas de intervenção surge a necessidade de 

traçar objetivos de estágio. Metas essas que, consoante as diferentes áreas de 

intervenção, se irão subdividir em objetivos mais específicos adequados a cada uma 

delas. 

 

2.2.1. Objetivos Gerais 

a) Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da formação da 

Licenciatura em Desporto, apontando para a aquisição de novas 

competências através de uma estreita articulação entre o 

conhecimento teórico e a aplicação prática dos mesmos; 

b) Aprofundar competências que habilitem uma intervenção 

profissional qualificada; 

c) Atualizar o nível de conhecimento nos domínios da investigação, do 

conhecimento científico, técnico e pedagógico. 

d) Melhorar competências físicas, sociais e profissionais. 

e) Refletir criticamente sobre a intervenção profissional e reajustar 

procedimentos sempre que necessário. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

Tendo em consideração os objetivos gerais traçados é, agora, necessário, 

especificar cada um deles dentro das diferentes áreas de intervenção definidas 

previamente: sala de exercício, aulas de grupo e projeto M.E.W. 

 

2.2.2.1. Atividades da Sala de Exercício 

a) Observar e emitir feedbacks relativos ao desempenho técnico dos 

utentes do ginásio; 

b) Efetuar correções posturais e técnicas nos diversos exercícios; 
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c) Colaborar com colegas e funcionários de forma a manter a 

organização e gestão adequados ao espaço; 

d) Realizar planos de treino para o público geral; 

e) Realizar acompanhamento individualizado a um mínimo de 4 

clientes; 

f) Efetuar avaliações e testes físicos com vista à prescrição específica e 

apropriada a cada caso. 

 

2.2.2.2. Aulas de Grupo 

a) Observar e participar nas diferentes aulas de grupo; 

b) Planear e co-lecionar diversas aulas de grupo durante a fase inicial 

de estágio; 

c) Aplicar conteúdos adquiridos ao longo da licenciatura nas unidades 

curriculares relativas a atividades de academia de grupo; 

d) Adquirir, progressivamente, competências e passar a uma lecionação 

autónoma. 

 

   2.2.2.3. Projeto M.E.W. 

a) Planear e colecionar aulas com base nos objetivos do projeto; 

b) Participar nas diversas atividades desenvolvidas pelo projeto; 

c) Colaborar em teste e avaliações fisiológicas dos participantes; 

d) Motivar e orientar os participantes de forma a estimular e integrar a 

atividade física na rotina diária. 

 

2.3. Fases de Estágio 

 O estágio curricular decorreu, com vista ao desenvolvimento gradual do 

estagiário, segundo três fases pré-definidas. São elas: 
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2.3.1. Fase de Integração e Planeamento 

Esta fase decorreu de 24 de setembro a 21 de outubro de 2018 e destinou-se à 

integração e organização na entidade acolhedora, avaliando-se os potenciais domínios 

de intervenção e respetivos objetivos e realizando um diagnóstico da própria entidade 

(caracterização da estrutura organizacional, recursos humanos, físicos e materiais), 

terminando no planeamento e calendarização das diferentes áreas de intervenção de 

estágio (Plano Individual de Estágio). 

 

2.3.2. Fase de Intervenção 

Esta fase decorreu de 22 de outubro a 19 de maio de 2019 e representou o 

desenvolvimento e aplicação dos objetivos definidos na fase anterior, sendo dedicada à 

observação, planeamento e intervenção nas atividades desenvolvidas pela entidade 

acolhedora, como sessões em sala de exercício, co-lecionação, numa primeira fase e 

posteriormente lecionação autónoma de aulas de grupo e sessões de atividade física 

(projeto M.E.W.). Foram ainda realizados teste e avaliações fisiológicas variadas no 

âmbito do acompanhamento individualizado e projeto M.E.W. Cada fase contou com a 

supervisão e acompanhamento da coordenadora e da tutora de estágio, sendo a fase de 

observação dedicada à realização de fichas de observação de aulas lecionadas por 

professores e/ou profissionais da área, bem como de colegas em ambiente profissional 

com vista à reflexão e correção e prevenção de erros, criando um ambiente profissional 

adequado à aprendizagem e melhoria de competências profissionais. Após o período de 

observação existiu uma fase de transição onde os estagiários realizaram a co-lecionação 

de aulas a pares (com colegas) ou em “sombra”, onde será o docente/profissional a 

lecionar a aula, deixando apenas parte desta da responsabilidade do estagiário. Por fim, 

numa fase posterior do estágio transitou para uma lecionação autónoma onde os 

estagiários ficaram responsáveis pela planificação e lecionação de aulas, consolidando 

competências técnicas e profissionais que culminaram numa total preparação para o 

mercado atual de trabalho. 
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2.3.3. Fase de conclusão e avaliação  

Nesta fase que decorreu de 20 de maio a 14 de junho de 2019, está prevista a 

avaliação da congruência entre os objetivos definidos e os atingidos, visa a conclusão 

do dossier de estágio, bem como a elaboração e defesa do relatório final de estágio. 

 

2.4. Calendarização 

A calendarização do estágio segue as linhas orientadoras definidas no Guia de 

Funcionamento da Unidade Curricular de Estágio em Exercício Físico e Bem-Estar 

(GFUC) – 486 horas totais, sendo 420 horas de contato; horário semanal com um 

mínimo de 10,5 horas na entidade acolhedora e mais 30 minutos para reunião com o 

coordenador de estágio da ESECD; o horário semanal foi elaborado tendo em conta a 

componente letiva que os alunos necessitam frequentar e traduzindo-se nos horários 

apresentados nas tabelas 1 a 3. 

 

Tabela 1 – Horário em vigor de 01/10/2018 a 19/10/2018  

 

 

 

 

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 

 

11h00 

 
Sala de 

Exercício 
  

Feriado 

11h00 

 

13h00 

    

14h00 

 

16h00 

    

16h00 

 

18h00 

Sala de 

Exercício 

Sala de 

Exercício 
  

18h00 

 

20h00 

Participação nas 

Aulas de Grupo 

Participação nas 

Aulas de Grupo 

Participação nas 

Aulas de Grupo 

Participação nas 

Aulas de Grupo 
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Tabela 2 – Horário em vigor de 22/10/2018 a 25/02/2019 

 

 

Tabela 3 - Horário em vigor de 25/02/2019 a 30/06/2019 

  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 

 

11h00 

     

11h00 

 

13h00 

     

14h00 

 

16h00 

 

Sala de 

Exercício 

   

16h00 

 

18h00 

Sala de 

Exercício 

  Projeto M.E.W. 

18h00 

18h45  
Aula 
de 

Grupo 
Projeto 

M.E.W. 

Aula de Grupo  

18h45 

19h30 
    

19h30 

20h00 
 Sala de Exercício   

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 

 

11h00 

     

11h00 

 

13h00 

     

14h00 

 

16h00 

    
Sala de 

Exercício 

16h00 

 

18h00 

    Projeto M.E.W. 

18h00 

18h45 
Aula de Grupo  

Projeto M.E.W. 
Sala de 

Exercício 

 

18h45 

19h30 

Sala de 

Exercício Sala de 
Exercício 

 

19h30 

20h00 
Aula de Grupo 

Sala de 

Exercício 
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Capítulo 3  

Atividades Desenvolvidas 
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3.1. Aulas de grupo 

Como citado no capítulo dois do presente documento, este estágio teve como 

uma das principais áreas de intervenção as atividades de academia de grupo. Passando 

pelas diferentes fases de intervenção e seus correspondentes objetivos (tabela 4), 

participei, durante o processo de estágio, no planeamento e lecionação de diferentes 

modalidades. 

Tabela 4 – Fases de Intervenção. 

Observação  

 
 Observar as diferentes aulas com o objetivo de entender o seu 

funcionamento e metodologias utilizadas pelos profissionais para 

lecionação das mesmas (modelo de folha de observação no anexo 3) 

 

Colecionação 

 
 Integração no ambiente de aula de grupo na função docente, lecionando 

uma parte específica da aula sob supervisão do responsável pela 

modalidade 

Autónoma 

 
 Lecionação autónoma das diferentes modalidades 

 

 

Com o surgimento de novas modalidades de grupo que objetivam atrair novos 

clientes, a indústria do fitness tem vindo a tornar-se um mercado dinâmico, em 

constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, disponibilizando uma enorme oferta em 

termos de modalidades, espaços e dinâmicas de grupo.  

Segundo Cerca (2003), as atividades de grupo devem seguir as seguinte 

directerizes: 

a. A aula tem de incluir uma fase de aquecimento (5-10’), uma fase 

fundamental (25’) e uma fase de relaxamento (5-10’); 

b. A música deve ser selecionada de modo a obter um aquecimento gradual 

e global; 

c. Os alongamentos devem ser estáticos e direcionados para os grupos 

musculares trabalhados; 

d. Todos os novos alunos deverão ser questionados acerca do seu passado 

desportivo e aconselhados antes da prática; 

e. A roupa deverá ser adequada à prática; 

Realizei todas as aulas tendo presentes esta diretrizes, assegurando as condições 

necessárias para a prática e bom funcionamento de cada sessão.  
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Da enorme variedade de aulas de grupo disponibilizadas pelo IPGym, o meu 

foco foi direcionado para quatro modalidades: 

a. Pump 

b. Jump 

c. Step Atlético 

d. Pilates 

 

  3.1.1. Pump 

Segundo Stanforth, Philip e Hoemeke (2000), o Pump é um programa de treino 

de resistência que usa halteres e barras com peso, sendo executado ao ritmo de música 

num cenário de exercício em grupo. Destina-se a fornecer um treino de corpo inteiro 

para aumentar a resistência e força muscular. O treino é dividido em 9 faixas de 5 – 7 

minutos cada, visando a partes específicas do corpo. Cada faixa utiliza uma variedade 

de exercícios e variações na carga, amplitude de movimento, velocidade de movimento 

e posição do corpo para proporcionar sobrecarga progressiva. O tempo entre as faixas é 

usado para alterar as cargas de peso antes de iniciar o próximo segmento (anexo 4).

  

Tabela 5 – Dados relativos à aula de Pump 

 Fase de Observação Fase de colecionação Fase de lecionação 

Nº de aulas 0 0 17 

Duração 45 minutos 45 minutos 45 minutos 

Planos realizados 0 0 2 

Média de utentes 10 10 10 

Responsáveis pela Aula Claudia Vaz 

Claudia Vaz 

Miguel E.Santo 

Francisco Silva 

Miguel E.Santo 

Francisco Silva 

 

Foi uma das modalidades mais procuradas, com uma média de 10 alunos por 

sessão e a que me deu mais prazer lecionar durante este estágio.  Foi com certeza a 

modalidade que me fez adquirir mais competências a nível técnico devido ao grande 

número de exercícios abrangidos e entender a importância do cumprimento dos tempos 

musicais a fim de alcançar os objetivos da aula. 
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 3.1.2. Jump 

As aulas de Jump compreendem exercícios sobre uma mini cama elástica, 

compostos por sequências de movimentos ritmados e coreografados, tendo como um 

dos seus objetivos a melhora da capacidade aeróbica. (Bellei Perantoni, 2009) (Anexo 

5). 

Segundo Rondon (1998), para se obter resultados eficientes para a melhoria da 

aptidão cardiorrespiratória, o treino deve ser planeado levando-se em consideração a 

duração, a frequência e a intensidade dos exercícios. O ACSM (2014) recomenda que, 

para desenvolver e manter a aptidão cardiorrespiratória, deve-se ter uma frequência de 

treino de três a cinco vezes por semana, uma duração de 20 a 60 min. de trabalho 

contínuo ou intermitente, a uma intensidade situada entre 50% e 85% do consumo 

máximo de oxigênio (VO2max) e entre 60% e 90% da frequência cardíaca (FC) máxima 

(FCmáx).  

 

Tabela 6 – Dados relativos à aula de Jump 

 Fase de Observação Fase de colecionação Fase de lecionação 

Nº de aulas 0 0 17 

Duração 45 minutos 45 minutos 45 minutos 

Planos realizados 0 0 2 

Média de utentes 10 10 10 

Responsáveis pela Aula Solange Santos 
Miguel E.Santo 

Edinho Spencer 

Miguel E.Santo 

Edinho Spencer 

 

Foram lecionadas 17 sessões, das quais 8 menistradas por mim. Foi a 

modalidade mais desafiante, onde existiram algumas dificuldades no início, pois é uma 

modalidade muito coreografada (vertente onde não me sentia muito à vontade), mas que 

com o passar do tempo e com muita prática se foi tornando mais fácil tendo conseguido 

progredir e acabando com o sentimento de trabalho cumprido.  
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3.1.3. Step Atlético 

Diferente do step tradicional e extremamente coreografado com base em 

habilidades motoras básicas em sintonia com um determinado ritmo musical, o Step 

Atlético foca-se, essencialmente, no impacto fisiológico, através da regulação da 

intensidade das habilidades motoras básicas. 

O Step Atlético não descarta a vertente coreografada, apenas cria uma variação 

aplicada individualmente a faixas musicais, que visa o objetivo em cima descrito. 

 

Tabela 7 - Dados relativos à aula de Step 

 Fase de Observação Fase de colecionação Fase de lecionação 

Nº de aulas 0 0 16 

Duração 45 minutos 45 minutos 45 minutos 

Planos realizados 0 0 1 

Média de utentes 10 10 10 

Responsáveis pela Aula  
Miguel E.Santo 

Edinho Spencer 

Miguel E.Santo 

Edinho Edinho 

 

Esta foi, a modalidade onde senti mais dificuldades tanto no planeamento devido 

à criação de diferentes graus de intensidade para os exercícios executados como na 

conjugação da instrução e realização dos mesmos durante à lecionação, derivado à 

intensidade alta pretendida. Apesar das dificuldades senti que consegui montar uma aula 

sólida e dinâmica para os clientes (Anexo 6).  

 

3.1.4. Pilates 

Joseph Hubertus Pilates (séc. XX), procurou encontrar um método de treino 

simples, mas que se caracterizasse por uma elevada eficácia. Pilates, desde jovem, 

começou a estudar os vários desportos, tais como ginástica, dança, esgrima, esqui, boxe 

e luta livre, mas também as disciplinas orientais, tal como ioga e tai chi, nas quais se 

inspirou para criar o seu próprio método. O conjunto dos exercícios visam alguns 

objetivos gerais, tais como melhorar a força e a flexibilidade, mas também estimular o 

equilíbrio do corpo. O método ajuda a melhorar a postura e a consciência do próprio 

corpo. A base para um treino eficaz e com sucesso assenta em 7 princípios: 
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Concentração; Respiração; Controlo; Precisão; Fluidez; e Rotina (Iulian-Doru, Vasilica, 

Maria, & Claudia-Camelia, 2013). O conjunto de exercícios executados no chão recebe 

o nome de Mat Pilates, constituído por movimentos de baixa repetição e alta 

concentração.  

As aulas contemplam vários fatores que devem ser levados em conta durante a 

execução, a saber: alinhamento postural, respiração e ativação do centro. 

 

Tabela 8 - Dados relativos à aula de Pilates 

 Fase de Observação Fase de colecionação Fase de lecionação 

Nº de aulas 0 0 16 

Duração 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Planos realizados 0 0 3 

Média de utentes 10 6 6 

Responsáveis pela Aula Solange Santos 
Miguel E.Santo 

Marcelo Sousa 

Miguel E.Santo 

Marcelo Sousa 

 

Foi uma aula com bastante procura, embora se registe uma variação constante da 

mesma ao longo do estágio. Não existiram muitas dificuldades no planeamento desta 

aula (Anexo 7), devido à formação tida durante a Licenciatura em Desporto.   
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3.2. Prescrição na Sala de Exercício 

A importância de uma boa avaliação e correta prescrição é a chave para o 

sucesso de qualquer profissional. Foi com esta mentalidade que realizei todas as tarefas 

na sala de exercício.  Com recurso a observações constantes (ver folha modelo no anexo 

8) foi possível progredir, corrigir e melhorar determinados aspetos da intervenção 

profissional, tanto no âmbito do acompanhamento geral dos clientes como no 

acompanhamento individualizado. 

 

3.2.1. Acompanhamento Geral dos Clientes 

Neste ponto houve sempre uma tentativa de aplicar conhecimentos adquiridos ao 

longo da Licenciatura em Desporto, aplicando as competências técnicas e sociais com 

todos os clientes da instituição. Existiu uma atenção especial à execução dos 

movimentos por parte da população geral, de forma a dar feedbacks quanto à execução 

dos mesmos e executar correções caso fosse necessário. 

Houve, da minha parte, uma tentativa de motivar e auxiliar todos aqueles que da 

minha ajuda necessitassem e promover um ambiente propício à prática de forma a 

garantir que nenhum incidente ocorresse. Além disso, mantive sempre a preocupação de 

promover uma organização do material da sala de exercício de forma a garantir a 

segurança e bom funcionamento do espaço. 

 

 3.2.2. Acompanhamento Individual 

Tal como consta no GFUC da unidade Curricular de Estágio, cada estagiário 

deverá acompanhar individualmente um mínimo de quatro clientes, realizando as 

avaliações necessárias ao desenvolvimento de planos de treino individualizados às suas 

necessidades.  

Segundo ACSM (2014), existem cinco componentes da aptidão física 

relacionadas com a saúde: avaliação da composição corporal, resistência muscular, 

força máxima, aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade. A avaliação inicial é parte 

fundamental para conhecer e caracterizar quem pretende iniciar, retomar ou manter o 

programa de exercício físico e tem como principal objetivo obter informações que 

permitam o desenvolvimento do programa de treino adaptado as necessidades e 



31 
 

objetivos de cada individuo. Por este motivo, antes de prescrever qualquer sessão de 

treino é necessário conhecer o cliente e entender o seu nível nestas diferentes 

componentes da aptidão física, através da aplicação dos seguintes protocolos:  

 

Tabela 9 – Testes de avaliação das componentes da aptidão física 

Parâmetro Teste Observações 

Questionário / Anamnese PAR-Q 

Todos os protocolos se 

encontram detalhados no 

documento “protocolos de 

avaliação” encontrado no dossier 

de estágio. 

IMC Massa / Altura2 

Composição Corporal Pregas e Perímetros 

Resistência Muscular 
 Abdominais Parciais 

 Flexões de Braços 

Força Máxima Estimativa de 1 RM 

Flexibilidade Sit&Reach 

Aptidão Cardiorrespiratória Protocolo de Bruce 

 

 É com estes dados que o técnico de exercício físico obtém uma primeira linha 

orientadora que lhe permite formular uma estratégia adequada à intervenção e posterior 

formulação de um programa de treino ajustado às necessidades e objetivos do cliente. 

 Apesar de ter acompanhado mais que os quatro estudos caso obrigatórios no 

GFUC da unidade curricular, não houve possibilidade de efetuar todos os testes a todos 

eles por razões, principalmente de incompatibilidade horária. Face a essa 

impossibilidade o acompanhamento foi mantido apesar de deficitário devido ao pouco 

controlo sobre alguns destes pontos, o que impediu o controlo exato do treino. Houve 

ainda o planeamento e acompanhamento de casos específicos por períodos curtos, 

referentes a meso e/ou microciclos de treino.  Apesar de não servirem como estudos 

caso, referencio para consulta no dossier de estágio, na pasta “Clientes”. 

 

 

3.2.2.1. Estudos Caso 

Em relação aos clientes individuais, facilmente consegui obter pelo menos 

quatro clientes, como é requerido no GFUC da Unidade Curricular de Estágio, onde 

realizei avaliações no que concerne a aptidão física e efetuei a prescrição de treinos de 

acordo com os objetivos e necessidades dos clientes. Os quatro estudos caso seguidos 
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dizem respeito a objetivos ligados à hipertrofia, perda de massa gorda, ganhos de força. 

Derivado à similaridade existente apresento dois desses casos no ponto seguinte, 

referindo que todos os outros estudos caso se encontram na pasta “Clientes” do dossier 

de estágio.  

 

3.2.2.1.1. Cliente A 

Relativamente à Cliente A foi formulada a tabela seguinte (tabela 10) com todos os 

dados referentes às suas avaliações iniciais. 

Tabela 10 – Dados referentes à avaliação inicial da Cliente A 

 Parâmetro 

Avaliação 

 inicial 
Classificação 

Sexo Feminino 

Idade 24 

Objetivo 
 Tonificação 

 Ganho de força 

Anamnese PAR-Q 0 fatores de risco Risco Leve 

Composição corporal 
IMC 18,67 Peso Ideal 

% M.G. 17.7 Bom 

Força Resistente 
Abdominais 22 reps Abaixo da média 

Flexões 12 reps Abaixo da média 

Força Máxima Teste 1RM 27 pontos Média 

Aptidão 

Cardiorrespiratória 
VO2max 37,71 ml.kg.min-1 Média 

Flexibilidade Sit&Reach 32 cm Média 

 

 

Com base nas informações fornecidas e após estratificação de risco leve de 

doença coronária foi prescrito a seguinte periodização de treino (tabela 11). 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Tabela 11 – Periodização Cliente A.  

Mês Microciclo Fase   

Dez 

1 

AA 

 Rotinas de corpo inteiro 

 Intensidade 15 – 20 RM 

 Exercícios mono articulares 

2 

3 

4 

Jan 

5 

H1 

 Rotinas divididas 

 Intensidade 70 – 80% RM 

 Exercícios mono e multiarticulares 

6 

7 

8 

Fev 

9 

10 T  Intensidade 50 – 60% RM 

11 

H1 

 Rotinas divididas 

 Intensidade 70 – 80% RM 

 Exercícios mono e multiarticulares  

12 

Mar 

13 

14 

H2 

 Circuitos 

 Intensidade 75 – 85% RM 

 Exercícios mono e multiarticulares  15 

Abr 

16 

17 

18 T 
 

19 

DM 

 Intensidade 30 – 50% RM 

 Intensidade 50 – 65% VO2Max 

 Elevado nº de repetições 

Mai 

20 

21 

22 T   

23 

M 

 Condicionamento Metabólico 

 Intensidade 50 – 80% VO2Max 

 Treino de Força 

 Intensidade 60 – 70% RM Jun 

24 

25 

26 

27 T    

Legenda: Adaptação Anatómica (AA); Hipertrofia (H); Definição Muscular (DM); Manutenção (M); 

  - Avaliação. 

 

Derivado à paragem de verão foi iniciado o planeamento com uma adaptação 

anatómica de 4 semanas com o objetivo de ativar todos os músculos, ligamentos e 

tendões, para que estes se adaptem melhor às cargas pesadas das fases seguintes, 
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prevenindo assim algum tipo de lesões por meio da adaptação progressiva para cargas 

pesadas (Bompa, 2000). Seguida de uma fase de hipertrofia objetivando o ganho de 

massa muscular, seguida de uma fase de definição muscular com o propósito de 

eliminar gordura subcutânea de forma a adquirir uma aparência mais definida (Bompa, 

2000). No que concerne ao condicionamento metabólico utilizou-se treino em circuito, 

por apresentar benefícios na resistência muscular e a nível da resistência 

cardiorrespiratória e aumentar o consumo de oxigénio pós-treino (EPOC) (Anexo 9). 

 

 Resultados 

Tabela 12 – Avaliações das componentes da aptidão física do Cliente A 

 Teste 1ª Av. 2ª Av. 3ª Av. 

Composição Corporal 

IMC 
18,67 17,90 18,28 

Peso Ideal Peso Ideal Peso Ideal 

% M.G. 
17.7  13.17 12,3 

Bom Excelente Excelente 

Flexibilidade (cm) Sit&Reach 
32 cm 31 cm 33 cm 

Média Média Média 

Apt. Cardiorrespiratória 
Protocolo de 

Bruce 

37.71  

ml.kg.min-1 

38,95  

ml.kg.min-1 

39,9 

ml.kg.min-1 

Regular Regular Regular 

Resistência Muscular 

Abdominais 

parciais 

22 reps 30 reps 33 reps 

Abaixo da média Média Média 

Flexões de 

braços 

12 reps 17 reps 16 reps 

Abaixo da média Abaixo da média 
Abaixo da 

média 

Força Máxima 
Pontuação 

1RM 

27 pontos 21 pontos 42 pontos 

Razoável Razoável Bom 

 

A Cliente A apresentou melhorias em todos os parâmetros avaliados. 

De referir a melhoria nos níveis de força da cliente, finalizando com uma 

classificação boa de força e indo de encontro com o seu principal objetivo de treino. De 

referenciar também, o decréscimo acentuado na percentagem de massa gorda entre a 

primeira e segunda avaliações, que quando inquirida, a cliente revelou que começara a 

ser acompanhada por um nutricionista o que justifica, em conjunto com o treino, essa 

perda.  
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3.2.2.1.2. Clientes B 

Relativamente à Cliente B foi formulada a tabela seguinte (tabela 13) com todos os 

dados referentes às suas avaliações iniciais. 

 

Tabela 13 – Dados referentes à avaliação inicial da Cliente B 

 Parâmetro 

Avaliação 

 inicial 
Classificação 

Sexo Masculino 

Idade 21 

Objetivo Hipertrofia 

Anamnese PAR-Q 1 fator de risco Risco Leve 

Composição corporal 
IMC 22,40 Peso Ideal 

% M.G. 6,35 Excelente 

Força Resistente 
Abdominais 45 reps Excelente 

Flexões 34 reps Acima da média 

Força Máxima Teste 1RM 15 pontos Razoável 

Aptidão 

Cardiorrespiratória 
VO2Max 36,01 ml.kg.min-1 Má 

Flexibilidade Sit&Reach 29 cm Boa 

  

Com base nas informações e após estratificação de risco leve de doença 

coronária foi prescrito o seguinte macrociclo de treino (tabela 14). 

  



36 
 

Tabela 14 – Periodização Cliente B 

Mês Microciclo Fase   

Dez 

1 

AA 

 Rotinas de corpo inteiro 

 Intensidades 15 – 20RM  

 Exercícios mona articulares 

2 

3 

4 

Jan 

5 

H1  Rotinas dividida 

 Intensidades 70 -80% RM 

 Exercícios mono e multiarticulares 

6 

7 

8 

Fev 

9 T 

10 

H2 

  

11  Séries Compostas 

 Intensidade 75 – 85% RM 

 Exercícios mono e multiarticulares 

12 

Mar 

13 

14 

FM  Intensidade 85 -100% 

 Intervalos de recuperação completa 

 Nº de repetições reduzido 15 

Abr 

16 

17 
T 

18   

19 

H1 

 Rotinas divididas 

 Intensidades 70 -80% 

 Exercícios mono e multiarticulares 

Mai 

20 

21 

22 T   

23 

DM 

 Intensidade 30 – 60% RM 

 Apt. cardiorrespiratória 

 Intensidade 50 – 65% VO2Max 

 Jun 

24 

25 

26 

27 T    

LEGENDA: Adaptação Anatómica (AA); Hipertrofia (H); Definição Muscular (DM); Força Máxima 

(FM);      - Avaliação. 
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 Resultados 

Tabela 15 - Avaliações das componentes da aptidão física do Cliente B 

 Teste 1ª Av. 2 Av. 

Composição Corporal 

IMC 
22,4 23,45 

Peso Ideal Peso Ideal 

% M.G. 
6,35 5,88 

Excelente Excelente 

Flexibilidade (cm) Sit&Reach 
29 cm 28,5 cm 

Bom Bom 

Apt. Cardiorrespiratória 
Protocolo de 

Bruce 

36,01 ml.kg.min-1 38,29 ml.kg.min-1 

Má Regular 

Resistência Muscular 

Abdominais 

parciais 

45 reps  49 reps 

Excelente Excelente 

Flexões de 

braços 

34 reps 36 reps  

Acima da média Acima da média 

Força Máxima 
Pontuação 

1RM 

15 pontos 21 pontos 

Razoável Razoável 

 

Como apenas foi começado a ser seguido no final do mês de fevereiro apenas foi 

possível realizar duas avaliações. 

O Cliente B foi inserido, na periodização acima mostrada na tabela 14, no 

mesociclo 2 de hipertrofia dispensando adaptação anatómica pois, neste caso concreto 

tratou-se de um cliente que já treinava, mas optou pelo IPGym por questões 

económicas. Desta forma seguiu com o treino de força máxima de modo a induzir 

hipertrofia crónica através do aumento do conteúdo proteico do músculo e aumento dos 

níveis de força. Retomando em seguida um plano de Hipertrofia (ver exemplo no anexo 

10) e finalizando com um período de definição muscular com os objetivos já citados 

para o efeito.  
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3.3. “Projeto M.E.W.” 

Este projeto decorreu entre outubro de 2018 e junho de 2019, nascendo da 

iniciativa do CSEN, em parceria com IPG, Baltic Youth Way, o Institute of Technology 

Tralee, o International Center for Coaching Excellence, o International Council of 

Sport Science and Physical Education, a Veniti cu Noi e o Volkshochschule im 

Landkreis Cham. O “projeto M.E.W.” decorreu em simultâneo em oito países, e visou 

estabelecer uma Rede Europeia para a saúde promovendo uma abordagem ao 

movimento, atividade física e estilos de vida saudáveis tendo como principal objetivo 

combater os hábitos sedentários. O programa envolveu cerca de 200 voluntários 

europeus, entre os 35 e os 55 anos de idade, da Itália, Alemanha, Portugal, Irlanda, 

Roménia, Letónia, Dinamarca e Reino Unido que aderiram à participação em programas 

destinados a aumentar os seus níveis de atividade física, melhorar a sua saúde e as 

relações sociais. 

Numa primeira fase foram realizadas atividades com intensidades leves, 

crescendo para intensidades superiores com o decorrer do programa. Contou com cerca 

de 40 participantes que tiveram a possibilidade de participar em atividades como: 

caminhadas, peddy papers e atividades ao ar livre (anexo 11) e experimentar diferentes 

modalidades como o Pilates, cycling, treino em circuito (fora e dentro da sala de 

exercício), pump, step, G.A.P. e abdominais, todas as quartas e sextas-feiras. Apesar de 

ser um programa aberto a toda a comunidade, contou maioritariamente com a 

participação de funcionários e docentes do IPG. O programa dividiu-se por temáticas 

(uma para cada mês da duração do programa), existindo um foco no planeamento de 

atividades de acordo com a temática em vigor. De notar ainda que foram realizadas 

avaliações físicas aos participantes no LABMOV, em que colaborei e foram 

disponibilizadas consultas médicas de forma a aferir e recolher dados referentes ao 

estado de saúde dos mesmos.  

No que à minha intervenção diz respeito, houve sempre um planeamento prévio, 

supervisionado pela Prof.ª Doutora Natalina Casanova, na tentativa de ajustar as 

atividades de forma a que todos os participantes pudessem nelas participar, e se 

sentissem integrados. Existiu ainda a constante preocupação em apoiar e orientar os 
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participantes na tentativa de aumentar os seus níveis de atividade física semanal, de 

modo a que esta passasse a fazer parte do seu dia-a-dia.  

3.4. Projeto de promoção IPGym Challenge 2019 

 O projeto visou incentivar os clientes do IPGym através de um torneio com 

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

exercícios: abdominais, sit&reach, Dead Lift, arm plank, flexões de braços e burpees. 

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

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

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

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

tempo possível em arm plank. 

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

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

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

pontos, ao terceiro classificado 2 pontos e aos restantes participantes 1 ponto. A opção 

deste sistema de pontuações foi, somente, para garantir que todos os participantes 

tivessem hipótese de vencer evitando a desmotivação e desistência no caso de existir 

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

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

 Apesar de se tratar de uma atividade simples, eu e o colega Yaridson Spencer 

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

principalmente na pouca aderência verificada, apesar da divulgação feita (anexo 12). 

Atribuímos tal fenómeno à baixa frequência de adesão ao ginásio verificada no final 

deste semestre e também à simultaneidade com uma época carregada de frequências e 

trabalhos, o que nos levou a refletir sobre a calendarização feita e a concluir que 

deveríamos ter realizado a atividade algumas semanas mais cedo. 

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

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

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

motivacional para os participantes. 
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3.5. Atividades Complementares 

 

 3.5.1. Celorico Sports Fest 

Decorrido nos dias 12,13 e 14 de outubro de 2018, como podemos 

confirmar no anexo 13. Este evento teve como principal objetivo promover a 

prática desportiva e proporcionar um fim-de-semana diferente repleto de 

atividades desportivas, que contribuiu para o desenvolvimento da prática 

desportiva no concelho de Celorico da Beira e na região envolvente. Realizou-se 

no Pavilhão Gimnodesportivo de Celorico da Beira e apresentou diversas 

modalidades como Zumba, Salsa, Afro Dance e Muay Thay entre muitos outros, 

bem como diversos workshops, seminários, conferências, aulas de fitness e 

palestras. Esta iniciativa contou com diversas entidades, entre empresas, centros 

de formação, associações sem fins lucrativos e organismos públicos, que se 

dirigiram aos jovens e adultos sobre as suas áreas desportivas e profissional.  

 

 3.5.2.  Festival de Ciência Viva do Vale do Côa 

Realizou-se nos dias 15 e 16 de março conforme anexo 14, assinalando a 

integração do Museu do Côa na Rede de Centros Ciência Viva. Um projeto em 

parceria com a Agência Nacional Ciência Viva, a Plataforma de Ciência Aberta 

e a Associação Transumância e Natureza, que envolve diretamente os 

municípios e os agrupamentos escolares dos concelhos de Vila Nova de Foz 

Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Meda e onde o Instituto Politécnico 

da Guarda também marcou presença. 

Durante os dois dias, a Praça do Município de Vila Nova de Foz Côa será 

ocupada com oficinas, bancas, e atividades científicas promovidas por 

instituições nacionais de ensino superior, organizações promotoras de atividades 

científicas e entidades e produtores locais. 

No que toca à participação do IPG realizou-se o teste de Abalakov que 

visou aferir a altura que um individuo consegue atingir num salto, partindo de 

uma posição estática. Sendo um teste simples, rápido e de carácter competitivo, 
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mostra-se muito eficaz na promoção das técnicas de investigação desenvolvidas 

na instituição e consequentemente na promoção do instituto. De referir que esta 

feira contou ainda com a presença de representantes do mestrado de Educação 

Escolar e 1º Ciclo, do curso de Design de Equipamento e do curso de Energia e 

Ambiente da ESTG. 

 

3.5.3. Guarda Skill Challenge 

A Associação de Basquetebol da Guarda recebeu a Final do 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão Seniores Femininos, que teve lugar no 

pavilhão de S. Miguel na cidade da Guarda, no dia 18 de Maio 2019 e a Final 

da Taça Nacional Seniores Femininos, realizada no dia 8 de Junho 2019 

(Anexo 15). 

Tendo sido a primeira vez que a Associação de Basquetebol da Guarda 

(ABGuarda) organizou duas provas importantes do panorama nacional do 

basquetebol profissional feminino não dispensou a presença de entidades 

relacionada à formação, investigação e promoção desportiva. Paralelamente, 

foi oferecido um programa lúdico e enriquecedor para a prática desta 

modalidade desportiva, destinado a todos os jovens, praticantes ou não, do 

distrito, ao longo de todo o dia, em cada um dos eventos, culminando com a 

realização de cada uma das provas. Por este motivo contou com a presença de 

entidades como: o IPG e o Polis Fitness Club para dinamizar o evento. 

A participação do IPG nesta atividade passou pela avaliação dos atletas 

das camadas mais jovens da ABGuarda quanto à sua composição corporal e 

quanto ao seu poder de impulsão vertical a partir de uma posição estática, com 

recurso ao teste Abalakov da aplicação My Jump.  

 

3.2.4. Formação CrossTraining 

Dividido em três dias de formação (31 de maio, 1 de junho e 7 de junho 

de 2019) (anexo 16), realizou-se na ESECD um curso intensivo de 

CrossTraining, creditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 
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(IPDJ) que compreendeu um total de 15 horas de carga horária. A formação foi 

dada por Juvenal Fernandes, formador e Personal Trainer certificado pela 

MANZ
®, 

e cofundador da box CrossFit Aveiro. 

No primeiro dia foram abordados conteúdos relativos aos fundamentos 

do CrossTraining, realçando a variável do CrossFit e as suas vantagens em 

relação ao CrossTraining tradicional. Foram abordados fundamentos básicos do 

CrossFit fundamentando a sua utilização com as tendências atuais do mercado 

do fitness. Foram ainda abordados movimentos básicos da componente de 

ginástica que posteriormente foram postos em prática. 

No segundo dia foi feito um reforço da componente de ginástica e 

começou-se a abordar a componente de halterofilismo, com a aprendizagem 

pratica de movimentos base, como o snatch e o clean&jeark. 

Por fim, no terceiro dia foi feita uma abordagem ao planeamento, periodização e 

prescrição de treino, culminando na criação de Wods (Workout of the Day) em conjunto 

com o formador, de modo a cimentar os conteúdos abordados neste último dia de 

formação. 
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Reflexão Final 

 Com o finalizar do processo de estágio é necessário refletir sobre todo o 

processo e a minha intervenção nele, identificando os aspetos positivos e negativos, os 

objetivos atingidos e por atingir e refletir sobre as suas possíveis causas e correções. 

 Tendo em conta que a área do Exercício Físico e Bem Estar está em constante 

desenvolvimento é necessária uma atualização permanente por parte daqueles que nela 

se inserem. Por esse motivo, o processo de estágio serve como uma ponte entre o 

mundo curricular e profissional, tentando equipar quem nele participa com as 

ferramentas necessárias para o sucesso no mercado de trabalho. 

 Como previsto, existiram áreas de intervenção onde antevi maiores dificuldades, 

como a área das aulas de grupo, mas em que também sempre vi a oportunidade de 

crescer, aprender e cimentar conhecimentos. Assim, após um começo com base em 

observações, passei com naturalidade para a fase de colecionação e lecionação 

autónomas. Quanto a esta área, sinto uma enorme evolução, que se deveu ao facto de ter 

aplicado e adquirido novos conhecimentos e pela inevitabilidade da elevada frequência 

da prática que não só me fez aperfeiçoar a técnica, mas também, me deu uma vontade 

enorme de continuar ligado a ela. 

No que à sala de exercício diz respeito não, antevi muitas dificuldades no 

acompanhamento dos clientes, tendo sido este o meu maior erro ao enfrentar esse 

desafio. Existiram clientes que, ou por falta de vontade de respeitar as correções 

efetuadas ou por terem uma opinião diferente, dificultaram a vida aos estagiários 

presentes na sala de exercício, não obedecendo às correções feitas e/ou regras do 

espaço, o que por vezes causou algum desconforto e mau ambiente na sala tendo um 

impacto negativo na prestação de cada um de nós enquanto responsáveis pelo espaço. 

Quanto a essas situações sempre se tentou resolver da melhor forma, sendo que por 

vezes, a única solução passou mesmo por não insistir na ajuda ou aplicar sansões a estes 

clientes. Quanto aos estudos caso, foram acompanhados quatro, dois com objetivos de 

hipertrofia, um com ganhos de força e um último objetivando a redução de massa gorda.  

Existiu para além destes, o acompanhamento de outros casos que não foram utilizados 

como estudos caso por falta de avaliações, derivado à indisponibilidade ou 

incompatibilidade horárias para a realização dos mesmo. 



44 
 

 No âmbito geral classifico este estágio como muito positivo e enriquecedor no 

que a competências técnicas e profissionais diz respeito. Servindo de uma excelente 

ferramenta preparatória para a atualidade do mercado de trabalho.  

 Finalizo esta reflexão com uma breve nota sobre o decréscimo no rendimento 

apresentado no decorrer do segundo semestre, que em reflexão geral de estagiários, na 

última reunião de estágio, foi atribuída ao facto da carga letiva do presente semestre ter 

sido muito acentuada, propondo uma redistribuição das unidades curriculares de modo a 

amenizar essa sobrecarga horária. 

   



45 
 

 

Bibliografia 

 

American College of Sports Medicine. (2000). Guidelines for exercise testing and 

prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkings. 

America College of Sports Medicine. (2014). ACSM’s Guidelines for Exercice Testing 

and Prescription (9th ed.). Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins. 

Andrade, M. D. (2013). Efeitos do Indoor Cycling e Hidrobike nos parâmetros da 

composição corporal e da aptidão cardiorrespiratória em indivíduos 

desempregados. Porto. 

Bompa. (2000). Treino de Força Consciente. São Paulo: Phorte Editora. 

 

BRUBAKER, L. Patient education: Pelvic floor muscle exercises (Beyond the Basics). 

Waltham (MA): UpToDate, 2019. Disponível em: 

https://www.uptodate.com/contents/pelvic-floor-muscle-exercises-beyond-the-

basics 

 

Bellei Perantoni, C., & Sponchiado Deresz, C., & Assis Lauria, A., & Perrout de Lima, 

J., & Silva Novaes, J. (2009). Análise da intensidade de uma sessão de Jump 

Training. Fitness & Performance Journal, 8 (4), 286-290. 

Cerca, L. (2003). Metodologias da Ginástica de Grupo (4 ed.). Cacém: A. Manz 

Produções. 

 

Emberts, T., Porcari, J., Scott, D.-t., & Foster, C. (2013). Exercise Intensity and Energy 

Expenditure of a Tabata Workout. Journal of Sports Science & Medicine, 612-

613. 

https://www.uptodate.com/contents/pelvic-floor-muscle-exercises-beyond-the-basics
https://www.uptodate.com/contents/pelvic-floor-muscle-exercises-beyond-the-basics


46 
 

Heyward, V. (1998). Advanced Fitness, Assessment and Exercices Prescription. Human 

Kinetics. 

Heyward, V. (2013). Avaliação Física e Prescrição de Exercício: Técnicas Avançadas 

(6 ed.). Porto Alegre: Artmed. 

 

Iulian-Doru, T., Vasilica, G., Maria, T., & Claudia-Camelia, B. (2013). Pilates 

Principles - Psychological Resources for Efficiency Increase. Procidia, 658-662. 

Lombardi, V. (1989). Beginning weight training: the safe and effective way. Dubuque, 

IA: Brown. 

Moreno, L. M. (n.d.). Retrieved 11 2, 2018, from Google: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2016020.pdf 

Okada, T., Kellie, K. C., & Thomas, N. W. (2011). Relationship Between Core 

Stability, Functional Movement, and Performance. Journal of Strengh and 

Conditioning Research, 25, 252-261. 

Rondon, M. P., Forjaz, C. M., Nunes, N., Amaral, S. L., Barretto, A. P., & Negrão, C. 

E. (1998). Rondon MUPB, FComparação entre a prescrição de intensidade de 

treinamento físico baseada na avaliação ergométrica convencional e na 

ergoespirometria. Arquivo Brasileiro de Cardiologia, 70, 159-66 

PEREZ B, GREENWOOD-ROBINSON M. Zumba. USA: Hachete Book Group, 2009 

Stamford, B. (1996, September). Cross-Training Giving yourself a Whole-Body 

Workout. The Physician and Sportsmedicine, 24(9), 103-104. 

Stanforth, D., Philip, S. R., & Hoemeke, M. P. (2000). Physiologic and Metabolic 

Responses to a Body Pump Workout. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 144-150. 

 

  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Convenção de Estágio 



 

  



 

 



 



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Inventário IPGym  



 

 



 

 



 

Sala de Cardiofitness 

Step 25 

Barra 19 

Tapete de Fitness 15 

Fitball 12 

Haltere 0,5kg 7 

Haltere 1kg 12 

Haltere 1,5kg 6 

Haltere 2kg 8 

Haltere 2,5kg 2 

Haltere 3kg 4 

Disco 1,25kg 38 

Disco 2,5kg 43 

Disco 5kg 30 

Molas 30 

Mini Trampolim 15 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Ficha de Observação de Aulas de Grupo 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Aula de Pump 



 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Aula de Jump 



 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Aula de Step 

 



 

   



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Aula de Pilates 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Ficha de Observação da Sala de Exercício 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Plano de Treino do Cliente A 



 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Plano de Treino do Cliente B   



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Atividades do Programa M.E.W. 



 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 
Posters de Promoção da Atividade IPGym Challenge 2019 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 

Celorico Sports Fest 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

Festival de Ciência Viva do Vale do Côa 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 

Guarda Skill Challenge  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 

Formação CrossTraining 



 

  



 

 


