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Resumo 
 

O presente documento foi elaborado com o objetivo da obtenção da Licenciatura em 

Desporto, no âmbito da Unidade Curricular Estágio em Exercício Físico e Bem-Estar, da 

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

O local onde foi realizado o estágio foi o 2FIT GYM, no concelho de Moimenta da Beira 

do distrito de Viseu. 

O relatório tem como propósito demonstrar o funcionamento da entidade acolhedora, 

apresentar os objetivos que foram estipulados, o planeamento das atividades e o trabalho 

realizado ao longo do período de estágio, que teve uma duração de 420 horas. 

Durante este período organizei e preparei aulas de grupo, efetuei avaliações dos clientes, 

elaborei planos de treino, acompanhei todos os clientes na sala de musculação, efetuei 

limpezas e manutenção de materiais, realizei trabalho de secretaria e planeei e executei 

uma atividade de promoção. 

Durante o estágio coloquei em prática as competências adquiridas ao longo dos 3 anos de 

licenciatura e adquiri outras relativas ao contexto prático, tais como lidar com diferentes 

populações e ser capaz de responder a questões e problemas mais rapidamente. 

 

Palavras-chave: Prescrição de exercício físico; Planeamento; Avaliação. 
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Introdução 
A realização do estágio insere os alunos num contexto de trabalho, permitindo percecionar 

o mundo profissional e colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da 

licenciatura em contexto de aula. Esta fase obriga os alunos a utilizarem os conhecimentos 

teóricos para os colocarem em prática e, além disso, estimula os mesmos a gostarem de 

saber e fazer mais em termos práticos e teórico-práticos. Todo este processo permite uma 

formação muito mais eficiente do profissional em termos de orientação de aulas de grupo, 

e da sala de exercício, de ajudar os clientes a definirem e atingirem os objetivos, da forma 

de lidar com diferentes tipos de pessoas, da prescrição do exercício de forma individual 

com o intuito de estipular e cumprir os diferentes objetivos, de gestão e organização de 

materiais e documentos associados à entidade e seus respetivos clientes. Além disso, a 

realização do estágio permite o delineamento de objetivos próprios, com o propósito de 

estar apto fisicamente para as exigências existentes e, assim, poder ser visto como um 

bom exemplo. 

A orientação dos clientes nas diferentes áreas e com diferentes objetivos e formas de 

entender o exercício obriga o instrutor a saber estar, falar, pensar e fazer. É fulcral para a 

prescrição do exercício estar à vontade no local da prática, tanto pela disposição dos 

materiais existentes, pela sua denominação e função e pela forma de execução de cada 

um deles, assim como a instrução dos mesmos. 

No momento da escolha da entidade de acolhimento optei pelo 2FIT GYM 

fundamentalmente por duas razões. A primeira foi pela curta distância da minha área de 

residência, que me possibilita conciliar as aulas, o estágio e outras atividades que tenho 

em diferentes âmbitos. Apesar de nesse momento não conhecer pessoalmente o diretor 

técnico e meu tutor de estágio, André Pereira, o facto de este já ter dado bastantes provas 

do seu conhecimento e das suas capacidades tornou-se a segunda razão para a minha 

escolha da entidade acolhedora. 

O presente relatório tem então como objetivo descrever todo este processo de estágio e 

as atividades desenvolvidas ao longo do mesmo, estando dividido em três partes 

fundamentais: 

o Parte I  Caraterização da Entidade Acolhedora: é feita uma breve 

apresentação da localização territorial, Moimenta da Beira e da própria 

entidade acolhedora; 
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o Parte II  Objetivos e Calendarização: são apresentados os objetivos gerais 

e específicos em contexto de estágio e a calendarização; 

o Parte III  Avaliação e Conclusão: são apresentadas as atividades 

realizadas ao longo do estágio, dividindo-se em sala de musculação, aulas 

de grupo e atividades complementares; na sala de musculação o 

acompanhamento dos clientes, a sua avaliação, correção de exercícios e de 

posturas, o atendimento, os questionários, a manutenção dos materiais e 

respetiva limpeza; nas aulas de grupo o planeamento das aulas e respetivo 

material a usar, a instrução correta dos exercícios, a correção de posturas, 

a perceção de esforço e a introdução de feedbacks com objetivo de obter 

melhorias; as atividades complementares realizadas foram a atividade de 

promoção, o jantar de natal e os desafios competitivos criados em 

determinados meses. 

Para finalizar, é apresentada uma reflexão final correspondente à execução de todo o 

processo de estágio desenvolvido. 
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1.1 Enquadramento Territorial  
Moimenta da Beira é um concelho da zona norte do distrito de Viseu, que se situa entre 

o Vale do Douro e as terras da Beira Alta. 

Tem dezasseis freguesias anexadas ao concelho e uma população estimada de cerca de 

dez mil e duzentos habitantes (Guia, Os 8 concelhos de Moimenta da Beira, 2001). 

Esta zona é bastante propícia à existência de comunidades vegetais e animais variadas, 

sendo assim conhecida pela produção e grande qualidade das maçãs, do Espumante Terras 

do Demo e pelo facto de o conhecido Aquilino Ribeiro ter vivido no concelho por vários 

anos (Guia, 2001). 

Tem-se notado ao longo dos tempos no concelho, um crescimento e desenvolvimento ao 

nível da indústria, sendo que a zona industrial de Moimenta da Beira em cerca de dez 

anos terá aumentado 100% e, também da própria população no que diz respeito à prática 

desportiva. 

Sempre se praticou exercício físico em Moimenta da Beira, porém, apenas há algum 

tempo a única possibilidade era a natação, o futebol e o andebol. Hoje, além dessas 

possibilidades existem circuitos de manutenção, pistas para ciclistas e pedestres, dois 

ginásios e, além disso uma grande aderência por parte das pessoas ao desporto ao ar livre, 

sejam caminhadas, corrida e mesmo a prática da canoagem na Barragem de Vilar.  

Com o aumento da procura e da prática do exercício, cada vez mais gente aposta no 

mercado desportivo, mesmo sem um espaço próprio/loja, ou seja, mais do que uma 

empresa está a trabalhar no concelho deslocando-se às várias freguesias em determinados 

dias da semana para realizarem aulas de aeróbica, step, GAP, localizada e zumba. 

Existe cada vez mais um mercado competitivo local, tanto em atividades em contexto de 

ginásio, como em contexto outdoor. No concelho, além da minha entidade acolhedora e 

do ginásio municipal, há empresas que se deslocam às freguesias do concelho em 

determinados dias da semana para realizarem aulas de grupo para todas as idades. Em 

contexto outdoor subsiste um parque aventura onde é possível realizar canoagem, 

escalada, slide e percursos de obstáculos, piscinas ao ar livre, campos de ténis e 

polidesportivos. 
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Figura 1: Enquadramento geográfico.                                         Figura 2: Centro Comercial Moimenta Plaza. 
       (fonte: Site Wikipedia)                                                                        (fonte: site portoenorte) 

          

 

1.2  Entidade Acolhedora  

 

-se no centro da vila de Moimenta da Beira. Este espaço 

possui uma vasta variedade de equipamentos de ginásio, porém, mesmo sendo uma 

entidade particular, as aulas coletivas são realizadas no Pavilhão Municipal de Moimenta 

da Beira e a Hidroginástica nas Piscinas Municipais de Moimenta da Beira. 

O ginásio foi criado pelo seu diretor técnico, André Pereira, que após o término dos seus 

estudos ingressou no mercado de trabalho, tendo sido contratado pelo ginásio da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira. Como a certa altura o seu contrato de trabalho não foi 

renovado surgiu a ideia, com a insistência de muitos dos clientes, de abrir o seu próprio 

espaço, tal como podemos observar nas figuras 3, 4, 5 e 6. 

Inicialmente localizava-se em outras instalações, mas devido à grande aderência por parte 

do público, mudou-se para o local atual. 

O ginásio é frequentado por todo o tipo de faixas etárias, sendo a maior predominância 

entre os dezoito e os trinta e cinco anos. Diariamente frequentam o espaço cerca de 

sessenta a oitenta pessoas. 
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1.2.1 Recursos Humanos 

No que respeita ao funcionamento da entidade acolhedora, estão responsáveis sobretudo 

duas pessoas: o proprietário, diretor técnico e fundador André Pereira licenciado em 

Ciências do desporto e Mestre em Atividade Fitness e o Pedro Soares, Mestre em 

Atividades de Academia, sendo atualmente Vice-Campeão nacional de Culturismo. Além 

destes diretamente ligados ao ginásio existem as funcionárias da limpeza que cuidam da 

parte balnear, tanto no ginásio como no Pavilhão Municipal e nas Piscinas Municipais e 

um rececionista em cada um destes. 

 

1.2.2 Recursos Físicos  

As aulas de grupo realizadas no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira são orientadas 

pelo André Salgueiro. As de hidroginásticas, nas Piscinas Municipais de Moimenta da 

Beira, são orientadas pelo Pedro Soares. Desse modo, executando cada um deles as aulas 

de grupo em horários diferentes, é possível o ginásio estar sempre aberto. Nas figuras 7 e 

8 podemos observar as instalações onde se realizam as aulas de grupo. 

O ginásio possui uma vasta variedade de equipamentos e recursos para todos os seus 

clientes. À entrada, existe um pequeno hall no qual são realizadas as pequenas entrevistas 

iniciais, os pagamentos e, onde qualquer pessoa se pode dirigir para realizar questões. 

Existem dois balneários, um feminino e um masculino e duas salas, uma dedicada 

sobretudo à musculação e outra dedicada aos treinos de cardio e de treino funcional. As 

Piscinas Municipais de Moimenta da Beira podem ser utilizadas por qualquer tipo de 

sala para observadores, balneários masculinos e femininos e uma vasta gama de materiais 

que podem ser utilizados nas aulas. As salas utilizadas no Ginásio Municipal de 

Moimenta da Beira são de ampla área, dispondo de todos os materiais necessários para as 

aulas de grupo e, também, balneários para mulheres e homens. 
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            Figura 3: Material de treino funcional (fonte: própria)    Figura 4: Sala de musculação (fonte: própria) 

 

   

              Figura 5: Supino (fonte: própria)        Figura 6: Prensas e discos (fonte: própria) 

 

 

   

            Figura 7: Piscinas Municipais (fonte: própria)           Figura 8: Sala de aulas de grupo (fonte: própria) 
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1.2.3 Recursos materiais 

Os recursos materiais do 2FIT GYM encontram-se em geral em bom estado de 

conservação, sendo todos praticamente novos, pelo curto espaço de tempo de existência 

do ginásio.  

Os materiais destinados à prática do exercício existentes no ginásio são: 

o Ergómetros: Passadeiras 

e Bicicletas horizontais; 

o Elíticas; 

o Bolas medicinais; 

o Fitballs; 

o Box; 

o Cordas; 

o TRX; 

o Leg Press; 

o Leg Curl; 

o Leg Extension; 

o Barras Olímpicas; 

o  

o Supinos: Plano e 

Inclinado; 

o Shoulder Press; 

o Hip Abduction; 

o Hip Aduction; 

o Seated Row; 

o Pectoral Fly; 

o Arm Curl; 

o Trícep Curl; 

o Multi-Station; 

o Elásticos de resistência; 

o Halteres; 

o Colchonetes; 

o Bosu; 

o Kettlebell; 

o Discos; 

o Steps; 

o Suportes de barras, 

discos e halteres; 

o Equipamento de 

electroestimulação; 

o Televisão; 

o Colunas de som; 

o Computador. 
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2.1 Objetivos  

Para a unidade curricular de Estágio em menor de Exercício e Bem-Estar ser considerada 

positiva e útil, ao longo de todo o tempo devem ser cumpridos certos requisitos e ser 

considerados objetivos a cumprir, tanto a nível geral, como específico. 

 

2.1.1 Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais estabelecidos focaram-se em aprofundar competências que habilitem 

intervenções profissionais qualificadas, aplicando assim os conhecimentos adquiridos nas 

unidades curriculares do menor em Exercício Físico e Bem-Estar e adquirindo novos 

conhecimentos e técnicas na área de fitness e, com essas competências, ajustar e reajustar 

os procedimentos das diversas intervenções e diagnosticar e caraterizar especificamente 

a entidade acolhedora e o meio que a rodeia. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

De acordo com os parâmetros de avaliação da unidade curricular delineei como objetivos 

específicos realizar acompanhamentos, efetuar avaliações, identificar e corrigir erros 

técnicos, planear e prescrever exercício físico e aulas de grupo, fornecer feedbacks 

individuais e coletivos, executar adaptações dos planos de aula, melhorar as minhas 

próprias prestações e conciliar a execução de exercícios com o período dos mesmos. Além 

disso, ser capaz de criar boas relações profissionais, planear e prescrever aulas de 

electroestimulação e, acompanhar o meu tutor de estágio na prescrição de treinos on-line. 
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2.2 Fases de Intervenção 
 

2.2.1 1ª Fase  Integração  

Esta fase consistiu no reconhecimento dos espaços e dos métodos de trabalho, observação 

de aulas e metodologias de intervenção aplicadas, caraterização dos recursos disponíveis 

e elaboração do plano individual de estágio e respetivo poster, sujeito a avaliação. Esta 

fase mais dedicada à observação de todo o trabalho realizado na entidade teve lugar desde 

o início do estágio até o dia quinze de novembro de dois mil e dezoito. 

 

2.2.2 2ª Fase  Intervenção 

Nesta fase, existiu coorientação das atividades e sessões de treino e foram efetuados 

relatórios das observações, avaliações, prescrições e seus posteriores resultados. Aqui, foi 

possível intervir em todas as áreas respetivas ao contexto de trabalho do ginásio, 

realizando-se entre o final da fase de integração e o dia dezoito de maio de dois mil e 

dezanove. 

 

2.2.3 3ª Fase  Conclusão e Avaliação 

Na última fase, a constatação relativa aos objetivos definidos e ao seu cumprimento e 

elaboração do Relatório Final de Estágio com a sua respetiva entrega. Esta fase teve início 

a dezoito de maio de dois mil e dezanove e término em oito de julho de dois mil e 

dezanove, dependendo sempre da data de apresentação do relatório de estágio. 

 

2.2.4 Horário e Calendarização 

O horário semanal de estágio sofreu mudanças ao longo do decorrer do mesmo. Tanto 

pela necessidade da entidade, ou necessidade própria, sempre existiu bastante 

entendimento e adaptação às mudanças necessárias em cada semana, assim como em 

alturas de férias de aulas, sendo assim realizadas mais horas nessas situações. Porém, o 

horário normal praticado maioritariamente ao longo do estágio foi às quartas feiras entre 

as 16h e as 18h, às quintas feiras entre as 15:30h e as 21:30h e às sextas entre as 10h e as 

21h com 1:30h para almoço. 
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TABELA 1: HORÁRIO SEMANAL DE ESTÁGIO 

CALENDARIZAÇÃO SEMANAL 

QUARTA FEIRA 16H  18H 

QUINTA FEIRA 15:30H  21:30H 

SEXTA FEIRA 10H  14H | 15:30H  21:30H 
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Parte III  Atividades 
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Neste ponto irei descrever as atividades realizadas ao longo do período de estágio, tanto 

regularmente como pontuais. 

Na sala de exercício, apesar de os planos de treino não serem elaborados por mim, com 

exceção dos sujeitos dos estudo-caso, desde o início que fui intervindo sobretudo na 

prestação de feedbacks, na exemplificação de exercícios e nas correções de posturas.  

Nas aulas de grupo existiram três diferentes fases de intervenção. A primeira apenas 

dedicada à observação, a segunda dedicada à observação e lecionação apenas da parte 

inicial e final da aula e a terceira onde planeava posteriormente as aulas e lecionava do 

início ao fim. 

Nos treinos de electroestimulação, a primeira fase passou por aprender e perceber como 

funciona este método, como aplicá-lo e como utilizar todos os equipamentos necessários 

para a prática. Depois disso, passei a elaborar os planos de treino e seguir o cliente durante 

o mesmo. 

Além destas atividades, existiram outras que podemos definir de menor importância, 

porém necessárias para o bom funcionamento e aproveitamento da entidade e sua 

promoção. A seguir irei apresentar uma breve revisão bibliográfica que serviu de 

sustentação dos conteúdos posteriores. 

 

3.1 Revisão bibliográfica 
Aptidão física e atividade física possuem significados e objetivos diferentes. A primeira 

diz respeito à aquisição de capacidade para a execução de uma tarefa motor com um bom 

desempenho, enquanto a segunda está relacionada com a saúde, não tendo em conta a 

performance, mas sim o bem-estar físico. 

Para os objetivos relacionados com a saúde, de acordo com ACSM (2003), é essencial o 

foco em exercícios iniciais capazes de aprimorar a aptidão cardiorrespiratória, a 

composição corporal e a força. 

A prática do exercício propriamente dita é essencialmente caraterizada pela sua 

frequência, duração, intensidade e tipo de atividade (Powers & Howley, 2000). 
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A contração muscular define-se pela existência de tensão ou força de tração, havendo 

assim capacidade de as pontes de miosina se ligarem aos filamentos da actina, tentando 

que estes se dirijam para o centro do sarcómero (Muscolino, 2008). 

Existem diferentes tipos de contração, podendo classificar-se como concêntrica, 

excêntrica e isométrica. A contração concêntrica dá-se quando o músculo contrai e 

encurta, sendo o agonista do movimento e criando força para mover o segmento contra a 

resistência. A contração excêntrica existe quando o músculo contrai e alonga, havendo 

movimento através da resistência e alongando o músculo antagonista ao mesmo. A 

contração isométrica define-se pela igualdade entre a força de contração muscular e a 

força de resistência, não existindo encurtamento nem alongamento. 

A musculação é um meio privilegiado para o desenvolvimento da força muscular. O 

desenvolvimento da força é o principal objetivo no treino desportivo, seja na melhoria 

dos níveis em alta competição, na profilaxia de lesões músculo-articulares, evitando 

lesões nas estruturas do aparelho locomotor (Carvalho, 1999). 

O planeamento do treino requer a delineação dos objetivos, sendo para isso necessário 

entender as funções das atividades, as magnitudes das cargas a aplicar e a forma de 

execução de determinado exercício. No processo de treino surgem adaptações que são 

controladas pelo volume, intensidade e velocidade de execução do treino, sendo que nem 

sempre a quantidade corresponde à qualidade. 

Do planeamento do treino devem constar os diferentes aspetos da periodização: 

o Adaptação ao esforço: quando o indivíduo é confrontado com um novo treino irá 

estimular níveis de fadiga mais elevados, o que diminui o rendimento; quando o 

corpo se adapta ao novo estímulo o rendimento aumenta e dá-se a adaptação. 

 

o Efeitos do treino: dependem do estado inicial do organismo, do conteúdo das 

unidades de treino, do intervalo de tempo entre as mesmas e das particularidades 

metodológicas. 

 
o Recuperação do esforço: é dependente da capacidade individual e, geralmente, 

três sessões por semana com um intervalo entre as mesmas permite a recuperação 

necessária para a execução da próxima sessão. 
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A fase em que cada praticante se encontra e o seu objetivo de treino determina diferentes 

abordagens no planeamento do treino. Essas diferenças, em termos de objetivos (força, 

hipertrofia, resistência, potência) e de nível de prática (baixo, médio, avançado), irão 

existir ao nível da intensidade, do volume, da velocidade, da frequência e dos intervalos 

de repouso. 

No treino da força existem três princípios que devem ser cumpridos com rigor para a 

obtenção de bons resultados: princípio da especificidade (os exercícios e as componentes 

do treino devem ser específicas para o objetivo estipulado), princípio da sobrecarga (a 

intensidade deve ir aumentando de forma gradual, de modo a existir progressão) e 

princípio da progressão (a quantidade total de trabalho deve aumentar progressivamente 

de modo a sobrecarregar o músculo e obter melhorias em termos de força e resistência 

futuramente). 

Existem também formas de treino que possibilitam o aumento de várias componentes em 

simultâneo, sendo o caso do treino em circuito. Este tipo de treino visa a melhoria da 

força, da resistência muscular e da resistência cardiorrespiratória. O planeamento passa 

pela organização de várias estações nas quais o tempo da prática (30segundos, por 

exemplo) irá ser cerca do dobro relativamente ao tempo de repouso (15segundos, por 

exemplo) (Heyward, 2011). 

 

3.2 Sala de exercício 
Desde o início do estágio, foi na sala de exercício que sempre me senti mais confortável 

e com maior capacidade de integração, observação e execução. Nos primeiros tempos as 

maiores dificuldades focaram-se na interação interpessoal e na forma de articulação 

correta dos conteúdos, de modo a que os mesmos percebessem o que queria explicar. 

Após os primeiros tempos de maior timidez, tanto da minha parte como dos próprios 

clientes que já me conheciam tudo se tornou mais fácil. Relativamente à execução dos 

exercícios e ao seu planeamento correto tive diversas dúvidas inicialmente, dúvidas essas 

que eram imediatamente esclarecidas pelo meu tutor de estágio. 

Relativamente ao acompanhamento geral, a minha função consistia na correção dos erros 

técnicos, na motivação durante o treino e na ajuda a executar os exercícios. Quanto ao 

acompanhamento individualizado, prescrevi exercícios para os clientes em questão, e 

realizei avaliações. As avaliações executadas individualmente foram a anamnese, a 
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estratificação dos riscos, a avaliação da composição corporal (% de Massa Gorda), os 

perímetros, os testes de abdominais, flexões, flexibilidade e de força máxima. 

Neste local, a arrumação, limpeza e manutenção dos materiais é praticamente constante, 

sendo que em todos os dias do meu estágio alguma destas tarefas era realizada. 

    

      Figura 9: Leg extension, curl e press (fonte: própria)                   Figura 10: Multi station (fonte: própria) 

 

 

3.2.1 Protocolo de Avaliação do ginásio 

Para a realização da avaliação dos clientes, existem diferentes componentes a abordar, 

sendo elas: questionário inicial, avaliação da composição corporal, avaliação da 

resistência muscular, avaliação da força máxima e avaliação da flexibilidade. 

O questionário inicial tem como ponto fulcral perceber a situação do cliente, a sua forma 

de vida tanto pessoal como profissional, os seus gostos, os seus objetivos e a sua saúde. 

A partir deste questionário realizam-se a estratificação do risco da pessoa e as avaliações 

de composição corporal, da resistência muscular e da força máxima. 

Um cliente é considerado de baixo risco (menos de 2 fatores de risco), risco moderado (2 

ou mais fatores de risco) ou risco elevado (sintomático ou com doença cardiovascular, 

metabólica ou pulmonar). De seguida, é apresentada a tabela com a estratificação dos 

fatores de risco, de acordo com o ACSM: 
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TABELA 2:FATORES DE RISCO (ADAPTADO DE ACSM, 2009) 

 

 

O cálculo do IMC realiza-se a partir das medições de peso e altura, sendo que é dividido 

o peso pelo quadrado da altura e é classificado segundo a seguinte tabela. 

 

 

 

 

FATORES DE RISCO POSITIVOS CRITÉRIO 

IDADE Homens 45 anos; Mulheres 55 anos 

 

 

HISTORIAL FAMILIAR 

Enfarte de miocárdio, revascularização coronária 

ou morte súbita antes dos 55 anos em familiar 

masculino direto, ou antes dos 65 anos em 

familiar feminino diretos 

 

TABAGISMO 

Atual fumador, alguém que deixou de fumar há 

menos de 6 meses, ou alguém exposto a um 

ambiente de fumadores 

 

SEDENTARISMO 

Ausência de participação no mínimo de 30 

minutos de atividade física de intensidade 

moderada em pelo menos 3 dias por semana nos 

últimos 3 meses 

 

OBESIDADE 

IMC >= 30 KG/m2 ou perímetro da cintura > 

102cm em homens ou >88cm em mulheres 

 

HIPERTENSÃO 

PAS>=140mmHg e/ou PAD>=90mmHg, medida 

em duas ocasiões diferentes, ou toma de 

medicação de combate à hipertensão 

 

DISLIPIDEMIA 

Colesterol total >=200mg/dL, ou 

LDL>=130mg/dL, ou HDL<=40mg/dL, ou 

medicação para redução de colesterol 

 

PRÉ-DIABETES 

Glicémia >=100mg/dL e <130mg/dL em jejum, 

confirmada por 2 registos diferentes 

FATORES DE RISCO NEGATIVOS CRITÉRIO 

COLETEROL HDL HDL>=60mg/dL 
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TABELA 3:CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA GORDA (ADAPTADO DE ACSM, 
2009) 

CLASSIFICAÇÃO IMC (Kg/m2) 

EXCESSO DE MAGREZA <18,5 

NORMAL 18,6  24,9 

EXCESSO DE PESO 25  29,9 

OBESIDADE GRAU I 30  34,9 

OBESIDADE GRAU II 35  39,9 

OBESIDADE GRAU III >=40 

 

Na tabela nº5 podemos consultar os valores base para a %MG, segundo ACSM. 

 

TABELA 4:VALORES BASE PARA PERCENTAGEM DE MASSA GORDA (ADAPTADO 
DE ACSM, 2009) 

HOMENS 

IDADE 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Muito magro 4,2-6,4 7,3-10,3 9,5-12,9 11-14,8 11,9-16,2 13,6-15,5 

Excelente 7,9-10,5 12,4-14,9 15-17,5 17-19,4 18,1-19,4 175-201 

Bom 11,5-14,8 15,9-18,4 18,5-20,8 20,2-22,3 21-23 21-22,9 

Razoável 15,8-18,6 19,2-21,6 21,4-23,5 23-24,9 23,6-25,6 23,7-25,3 

Mau 19,7-23,3 22,4-25,1 24,2-26,6 25,6-28,1 26,4-28,8 25,8-28,4 

Muito mau 24,9-33,4 26,4-34,4 27,8-35,2 29,2-36,4 26,8-29,8 29,-37,2 

MULHERES 

IDADE 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Muito magro 11,4-14 11,2-13,9 12,1-15,2 13,9-16,9 13,9-17,7 11,7-16,4 

Excelente 15,1-16,8 15,5-17,5 16,8-19,5 19,1-22,3 20,2-23,3 18,3-22,5 

Bom 17,6-19,8 18,3-21 20,6-23,7 23,6-26,7 26,6-27,5 23,7-26,6 

Razoável 20,6-23,4 22-24,8 24,6-27,5 27,6-30,1 28,3-30,8 27,6-30,5 

Mau 24,2-28,2 25,8-29,6 28,4-31,9 30,8-33,9 31,5-34,4 31-34 

Muito mau 30,5-38,6 31,5-39 33,4-39,1 35-39,1 35,6-40,3 35,3-40,2 

 

Na realização da avaliação da composição corporal realizei a medição dos perímetros da 

cintura, anca, bicipital, bicipital com contração, geminal e crural. Principalmente o 

perímetro da cintura está associado a riscos de patologias. Assim, a partir da medição da 
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mesma e através da consulta da seguinte tabela pode ser classificado o risco para cada 

pessoa. 

TABELA 5:FATOR DE RISCO RELACIONADO COM PERÍMETRO DA CINTURA 
(ADAPTADO DE ACSM, 2009) 

RISCO MULHERES HOMENS 
MUITO BAIXO <70 cm <80 cm 

BAIXO 70-89 cm 80-99 cm 
ALTO 90-109 cm 100-120 cm 

MUITO ALTO >110 cm >120 cm 
 

Para avaliar a resistência muscular inicial e a respetiva progressão ao longo do tempo, 

realizei o teste máximo de flexões e abdominais. 

O modelo de questionário inicial utilizado nos estudos caso segue em anexo. 

O teste máximo de flexões inicia-se com o praticante em decúbito ventral com as pernas 

juntas e as mãos alinhadas à largura dos ombros. Os cotovelos devem realizar extensão 

completa e o tronco deve permanecer em linha reta com o olhar dirigido para a frente, 

sendo que o término do teste se dá no momento da exaustão, ou após um minuto, sendo 

obtida a classificação a partir da tabela a seguir. 

 

TABELA 6:CLASSIFICAÇÃO DO TESTE DE FLEXÕES (ADAPTADO DE ACSM, 2009) 

IDADE 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

SEXO M F M F M F M F M F 

EXCELENTE 36 30 30 27 25 24 21 21 18 17 

MUITO BOM 35 29 29 26 24 23 20 20 17 16 
29 21 22 20 17 15 13 11 11 12 

BOM 28 20 21 19 16 14 12 10 10 11 
22 15 17 13 13 11 10 7 8 5 

RAZOÁVEL 21 14 16 12 12 10 9 6 7 4 
17 10 12 8 10 5 7 2 5 2 

NECESSITA 
MELHORAR 

16 9 11 7 9 4 6 1 4 1 

 

No teste máximo de abdominais o cliente deve iniciar em posição de decúbito dorsal, com 

os joelhos fletidos. Quando se dá a flexão do tronco, os dedos devem deslizar junto ao 

chão até aos 12cm que distam da posição inicial e se encontram assinalados. O teste 
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termina no momento de exaustão ou após 1 minuto, sendo realizada a classificação a 

partir dos dados da tabela a seguir. 

 

TABELA 7:CLASSIFICAÇÃO DO TESTE DE ABDOMINAIS (ADAPTADO DE ACSM, 
2009) 

IDADE 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

SEXO M F M F M F M F M F 
EXCELENTE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

MUITO BOM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
21 18 18 19 18 19 17 19 16 17 

BOM 20 17 17 18 17 18 16 18 15 16 
16 14 15 10 13 11 11 10 11 8 

RAZOÁVEL 15 13 14 9 12 10 10 9 10 7 
11 5 11 6 6 4 8 6 6 3 

NECESSITA 
MELHORAR 

10 4 10 5 5 3 7 5 5 2 

 

Para avaliar a força máxima apliquei o teste de 1RM. A força muscular é a capacidade de 

um músculo desenvolver a sua força máxima contrátil. Este teste serve para determinar a 

carga que o indivíduo consegue mover num exercício. A determinação destes valores é 

bastante importante para a prescrição do exercício, para possibilitar a adaptação 

individual à intensidade e intervalos de tempo (Carvalho, 1999). Mediante as repetições 

realizadas com a carga calcula-se a estimativa de 1RM pela multiplicação da carga com 

o coeficiente de conversão das repetições realizadas. Então, ao longo do decorrer do 

estágio realizei avaliação de 1RM nos exercícios de Leg Press, Leg Curl, Chest Press, 

Puxador Alto e Arm Curl. De seguida, segue a tabela do coeficiente de conversão de 

Lombardi, a partir da qual é possível estabelecer a categoria de cada cliente. 
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TABELA 8:COEFICIENTE DE ESTIMATIVA DE 1RM ( ADAPTADO DE LOMBARDI, 
1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A flexibilidade é definida como a habilidade de mover as articulações a uma determinada 

amplitude, que em certas modalidades desportivas é um dos critérios fundamentais para 

a sua prática (ginástica e ballet, por exemplo). Para avaliar este parâmetro utilizei o teste 

uperiores 

em posição sentada e com os membros inferiores em extensão com o intuito de passar os 

dedos das mãos o máximo possível para a frente na direção dos pés. O local onde 

encostam os pés é considerado o ponto 0, sendo que antes dos mesmos a numeração e sua 

avaliação é negativa. Cada avaliação consistiu na realização de três tentativas, sendo que 

foi considerada a que obteve melhor resultado. A seguinte tabela traduz os resultados pela 

sua classificação mais ou menos positiva. 

TABELA 9:CLASSIFICAÇÃO DA FLEXIBILIDADE (ADAPTADO DE ACSM, 2009) 

IDADE 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

SEXO M F M F M F M F M F 

EXCELENTE 40 41 38 41 35 38 35 39 33 35 

MUITO BOM 39 40 37 40 34 37 34 38 32 34 

34 37 33 36 29 34 28 33 25 31 

BOM 33 36 32 35 28 33 27 32 24 30 

30 33 28 32 24 30 24 30 20 27 

RAZOÁVEL 29 32 27 31 23 29 23 29 19 26 

25 28 23 27 18 25 16 25 15 23 

NECESSITA 
MELHORAR 

24 27 22 26 17 24 15 24 14 22 

NÚMERO DE 
REPETIÇÕES 

COEFICIENTE 
DE REPETIÇÕES 

1 1,00 
2 1,07 
3 1,10 
4 1,13 
5 1,16 
6 1,20 
7 1,23 
8 1,27 
9 1,32 
10 1,36 
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3.2.2 Estudos de caso  

Em seguida segue uma breve descrição de cada um dos sujeitos. Depois disso são 

apresentadas as tabelas com os resultados da 1ª, 2ª e 3ª avaliação relativa aos parâmetros 

de IMC e % Massa gorda, testes físicos, cálculo de 1RM e medição dos perímetros, 

respetivamente. 

 

Sujeito A  

O sujeito A tem 36 anos, é do sexo feminino, trabalha num supermercado e o seu objetivo 

é a perda de massa gorda. A primeira avaliação realizada foi em 19/10/2018 e nessa 

avaliação tinha um IMC de 36,48, a segunda avaliação foi realizada em 25/01/2019, tendo 

um IMC de 33,9 e a terceira avaliação foi realizada em 22/03/2019, com um IMC de 31,6. 

Seguem de seguida os dados da avaliação do sujeito A correspondentes aos parâmetros 

de IMC, percentagem de massa gorda, testes físicos, teste de 1RM e perímetros, 

respetivamente. 

TABELA 10:PARÂMETROS SUJEITO A 

 

 

 

 

TABELA 11:TESTES SUJEITO A 

 

 

 

AVALIAÇÃO PARÂMETROS VALOR 
1ª IMC 36,48 

%MASSA GORDA 39,4% 
2ª IMC 33,9 

%MASSA GORDA 34,9% 
3ª IMC 31,6 

%MASSA GORDA 30,3% 

AVALIAÇÃO TESTES VALOR 
 

1ª 
ABDOMINAIS 10 

FLEXÃO DE BRAÇOS 6 
FLEXIBILIDADE 17 

 
2ª 

ABDOMINAIS 16 
FLEXÃO DE BRAÇOS 11 

FLEXIBILIDADE 17 
 

3ª 
ABDOMINAIS 21 

FLEXÃO DE BRAÇOS 17 
FLEXIBILIDADE 17 
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TABELA 12:1RM SUJEITO A 

 

 

 

 

TABELA 13:PERÍMETROS SUJEITO A 

 

 

A partir da análise dos gráficos a seguir, onde são comparadas as três avaliações 

efetuadas, podemos verificar que existiu um progresso positivo, sendo que se manteve 

praticamente inalterável a componente da flexibilidade e da 1RM Arm Curl. 

AVALIAÇÃO EXERCÍCIOS REPETIÇÕES  CARGA 1RM(ESTIMADA) 
 

1ª 
LEG PRESS 4 35Kg 39,55Kg 
LEG CURL 4 20Kg 22,6Kg 

CHEST PRESS 3 30Kg 33Kg 
PUXADOR ALTO 3 40Kg 44Kg 

ARM CURL 3 15Kg 16,5Kg 
 

2ª 
LEG PRESS 5 40Kg 46,4Kg 
LEG CURL 5 30Kg 34,8Kg 

CHEST PRESS 2 45Kg 48,15Kg 
PUXADOR ALTO 6 40Kg 48Kg 

ARM CURL 4 15Kg 16,95Kg 
 

3ª 
 
 

LEG PRESS 4 50Kg 56,5Kg 
LEG CURL 4 40Kg 45,2Kg 

CHEST PRESS 3 45Kg 49,5Kg 
PUXADOR ALTO 5 50Kg 58Kg 

ARM CURL 5 15Kg 17,4Kg 

AVALIAÇÃO PERÍMETROS VALOR 
 

1ª 
 
 
 
 

CINTURA 104,8cm 
ANCA 110,7cm 

BICIPITAL 31cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 31,8cm 

GEMINAL 41,6cm 
CRURAL 59,4cm 

 
 

2ª 

CINTURA 98,7cm 
ANCA 104cm 

BICIPITAL 28,9cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 29,5cm 

GEMINAL 40,4cm 
CRURAL 55,2cm 

 
 

3ª 

CINTURA 90,3cm 
ANCA 99,4cm 

BICIPITAL 27,8cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 29,2cm 

GEMINAL 37,3cm 
CRURAL 50,9cm 
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Gráfico 1: Testes do sujeito A 

 

 

Gráfico 2: 1RM do sujeito A 
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 Sujeito B 

 O sujeito B tem 20 anos, é do sexo feminino, é estudante e o seu objetivo é perda de 

massa gorda e tonificação muscular. A primeira avaliação realizada foi em 02/11/2018 e 

nessa avaliação tinha um IMC de 21,5, a segunda avaliação foi realizada em 17/01/2019, 

tendo um IMC de 21 e a terceira avaliação foi realizada em 15/03/2019, com um IMC de 

20,32. 

 Segue de seguida as três avaliações realizadas. 

 

TABELA 14:PARÂMETRO SUJEITO B 

 

 

 

TABELA 15:TESTES SUJEITO B 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO PARÂMETROS VALOR 
1ª IMC 21,5 

%MASSA GORDA 28,3% 
2ª IMC 21 

%MASSA GORDA 23,9% 
3ª IMC 20,32 

%MASSA GORDA 20,6% 

AVALIAÇÃO TESTES VALOR 
 

1ª 
ABDOMINAIS 16 

FLEXÃO DE BRAÇOS 12 
FLEXIBILIDADE 22 

 
2ª 

ABDOMINAIS 22 
FLEXÃO DE BRAÇOS 19 

FLEXIBILIDADE 23 
 

3ª 
ABDOMINAIS 28 

FLEXÃO DE BRAÇOS 20 
FLEXIBILIDADE 23,4 
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TABELA 16:1RM SUJEITO B 

 

 

TABELA 17:PERÍMETROS SUJEITO B 

 

 

Com a observação dos gráficos abaixo, onde constam as três avaliações efetuadas, 

podemos verificar que ao longo do tempo existiu um progresso positivo, sendo que os 

maiores ganhos de força se verificam entre a 2ª e a 3ª avaliação, isto porque até à 2ª 

AVALIAÇÃO EXERCÍCIOS REPETIÇÕES CARGA 1RM(ESTIMADA) 
 

1ª 
LEG PRESS 4 30Kg 33,9Kg 
LEG CURL 3 25Kg 27,5Kg 

CHEST PRESS 3 25Kg 27,5Kg 
PUXADOR ALTO 4 30Kg 33,9Kg 

ARM CURL 2 15Kg 16,05Kg 
 

2ª 
LEG PRESS 6 30Kg 36Kg 
LEG CURL 4 30Kg 33,9Kg 

CHEST PRESS 4 25Kg 28,25Kg 
PUXADOR ALTO 5 35Kg 40,6Kg 

ARM CURL 3 15Kg 16,5Kg 
 

3ª 
 
 

LEG PRESS 5 40Kg 46,4Kg 
LEG CURL 4 40Kg 45,2Kg 

CHEST PRESS 4 30Kg 33,9Kg 
PUXADOR ALTO 4 45Kg 50,85Kg 

ARM CURL 4 20Kg 22,6Kg 

AVALIAÇÃO PERÍMETROS VALOR 
 

1ª 
 
 
 
 

CINTURA 84,8cm 
ANCA 100,7cm 

BICIPITAL 24cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 24,5cm 

GEMINAL 32,2cm 
CRURAL 49,8cm 

 
 

2ª 

CINTURA 82,5cm 
ANCA 98,5cm 

BICIPITAL 24,3cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 24,9cm 

GEMINAL 32,9cm 
CRURAL 50,3cm 

 
 

3ª 

CINTURA 80,1cm 
ANCA 96,4cm 

BICIPITAL 24,5cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 25,1cm 

GEMINAL 33,6cm 
CRURAL 51cm 
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avaliação efetuada, a cliente apenas praticava duas vezes por semana e, depois disso, 

passou a praticar três vezes. 
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Sujeito C  

O sujeito C tem 24 anos, é do sexo masculino, trabalha numa serralharia e o seu objetivo 

é a hipertrofia. A primeira avaliação realizada foi em 6/12/2018 e nessa avaliação tinha 

um IMC de 24,7, a segunda avaliação foi realizada em 30/01/2019, tendo um IMC de 

26,3 e a terceira avaliação foi realizada em 18/04/2019, com um IMC de 26,5. 

 

TABELA 18:PARÂMETROS SUJEITO C 

AVALIAÇÃO PARÂMETROS VALOR 
1ª IMC 24,7 

%MASSA GORDA 30,2% 
2ª IMC 26,3 

%MASSA GORDA 26,7% 
3ª IMC 26,5 

%MASSA GORDA 23,9% 
 

 

TABELA 19:TESTES SUJEITO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO TESTES VALOR 
 

1ª 
ABDOMINAIS 20 

FLEXÃO DE BRAÇOS 22 
FLEXIBILIDADE 17,8 

 
2ª 

ABDOMINAIS 26 
FLEXÃO DE BRAÇOS 26 

FLEXIBILIDADE 18,1 
 

3ª 
ABDOMINAIS 28 

FLEXÃO DE BRAÇOS 28 
FLEXIBILIDADE 17,8 
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TABELA 20:1RM SUJEITO C 

 

 

TABELA 21:PERÍMETROS SUJEITO C 

 

Através dos gráficos a seguir podemos verificar a evolução notória em grande parte das 

componentes. Porém, considero que se em vez das duas vezes por semana o sujeito C 

praticasse mais vezes por semana exercícios e se existisse maior cuidado em termos de 

alimentação e nutrição, o aparecimento de resultados seria muito mais notório. 

AVALIAÇÃO EXERCÍCIOS REPETIÇÕES CARGA 1RM(ESTIMADA) 
 

1ª 
LEG PRESS 4 50Kg 56,5Kg 
LEG CURL 2 30Kg 32,1Kg 

CHEST PRESS 3 45Kg 49,5Kg 
PUXADOR ALTO 3 50Kg 55Kg 

ARM CURL 2 20Kg 21,4Kg 
 

2ª 
LEG PRESS 3 65Kg 71,5Kg 
LEG CURL 4 30Kg 33,9Kg 

CHEST PRESS 3 50Kg 55Kg 
PUXADOR ALTO 3 60Kg 66Kg 

ARM CURL 4 20Kg 22,6Kg 
 

3ª 
 
 

LEG PRESS 5 65Kg 75,4Kg 
LEG CURL 4 35Kg 39,55Kg 

CHEST PRESS 4 55Kg 62,15Kg 
PUXADOR ALTO 5 60Kg 69,6Kg 

ARM CURL 4 25Kg 28,25Kg 

AVALIAÇÃO PERÍMETROS VALOR 
 

1ª 
 
 
 
 

CINTURA 96,3cm 
ANCA 105,3cm 

BICIPITAL 29,8cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 30,7cm 

GEMINAL 38,7cm 
CRURAL 47,1cm 

 
 

2ª 

CINTURA 91,4cm 
ANCA 102,9cm 

BICIPITAL 31,3cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 32,7cm 

GEMINAL 38,1cm 
CRURAL 46,5cm 

 
 

3ª 

CINTURA 91cm 
ANCA 101,6cm 

BICIPITAL 33,5cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 34,7cm 

GEMINAL 38,4cm 
CRURAL 47,3cm 
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Sujeito D 

O sujeito D tem 20 anos, é do sexo masculino, trabalha na restauração e o seu objetivo é 

a hipertrofia. A primeira avaliação realizada foi em 29/11/2018 e nessa avaliação tinha 

um IMC de 19,7, a segunda avaliação foi realizada em 05/02/2019, tendo um IMC de 

20,78 e a terceira avaliação foi realizada em 17/04/2019, com um IMC de 20,99. 

 

TABELA 22:PARÂMETROS SUJEITO D 

 

 

TABELA 23:TESTES SUJEITO D 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO PARÂMETROS VALOR 
1ª IMC 19,7 

%MASSA GORDA 27,9% 
2ª IMC 20,78 

%MASSA GORDA 23,8% 
3ª IMC 20,99 

%MASSA GORDA 23,8% 

AVALIAÇÃO TESTES VALOR 
 

1ª 
ABDOMINAIS 17 

FLEXÃO DE BRAÇOS 19 
FLEXIBILIDADE 27,8 

 
2ª 

ABDOMINAIS 24 
FLEXÃO DE BRAÇOS 25 

FLEXIBILIDADE 26,4 
 

3ª 
ABDOMINAIS 24 

FLEXÃO DE BRAÇOS 25 
FLEXIBILIDADE 26,4 
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TABELA 24:1RM SUJEITO D 

 

 

TABELA 25:PERÍMETROS SUJEITO D 

 

 

Com a análise dos gráficos finais do sujeito D, apresentados a seguir, verifica-se que as 

melhoras foram a todos os níveis no âmbito dos testes realizados. 

AVALIAÇÃO EXERCÍCIOS REPETIÇÕES CARGA 1RM(ESTIMADA) 
 

1ª 
LEG PRESS 5 35Kg 40,6Kg 
LEG CURL 3 20Kg 22Kg 

CHEST PRESS 4 30Kg 33,9Kg 
PUXADOR ALTO 4 35Kg 39,55Kg 

ARM CURL 1 20Kg 20Kg 
 

2ª 
LEG PRESS 5 40Kg 46,4Kg 
LEG CURL 4 25Kg 28,25Kg 

CHEST PRESS 4 35Kg 39,55Kg 
PUXADOR ALTO 6 35Kg 42Kg 

ARM CURL 2 25Kg 26,75Kg 
 

3ª 
 
 

LEG PRESS 3 50Kg 55Kg 
LEG CURL 4 30Kg 33,9Kg 

CHEST PRESS 3 45Kg 49,5Kg 
PUXADOR ALTO 6 40Kg 48Kg 

ARM CURL 4 25Kg 28,25Kg 

AVALIAÇÃO PERÍMETROS VALOR 
 

1ª 
 
 
 
 

CINTURA 87,8cm 
ANCA 99,3cm 

BICIPITAL 25,3cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 34,6cm 

GEMINAL 34,6cm 
CRURAL 42,5cm 

 
 

2ª 

CINTURA 88cm 
ANCA 100,4cm 

BICIPITAL 26,8cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 35,3cm 

GEMINAL 35,3cm 
CRURAL 44,1cm 

 
 

3ª 

CINTURA 88,7cm 
ANCA 100,6cm 

BICIPITAL 29cm 
BICIPITAL (C/CONTRAÇÃO) 35,9cm 

GEMINAL 35,9cm 
CRURAL 45cm 
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3.3 Aulas de grupo 
As aulas de grupo a que assisti, preparei e lecionei foram de: ABS, GAP, Pilates, Circuito, 

Hidroginástica e Step. Em todas estas aulas a fase inicial constou apenas da observação 

do instrutor e do instruendo, assim como da logística do local e formas de abordagem de 

ambas as partes. Após esta fase, passou a ser da minha responsabilidade a execução do 

aquecimento e do retorno à calma. Depois disso comecei a preparar as aulas completas e 

a lecioná-las sozinho. Considero que as aulas de grupo foram a maior dificuldade do 

período de estágio, sendo que o ponto fundamental para esta razão se verifica no obstáculo 

que é para mim estar a instruir um grupo grande de pessoas ao mesmo tempo que 

desconheço. Esse problema da minha parte foi combatido ao longo do período de estágio 

e percebi que o problema inicial da falta de projeção da voz era um fator que advinha do 

primeiro. 

 

   

              Figura 11: Aulas de grupo (fonte: própria)               Figura 12: Steps (fonte: própria) 

 

   

    

                  Figura 13: Colchonetes (fonte: própria)              Figura 14: Barras (fonte: própria) 
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3.3.1 Aulas de ABS  

Os músculos abdominais são fundamentais para diversas tarefas fisiológicas vitais do 

nosso organismo. São dos principais controladores lombo-pélvicos e responsáveis pela 

estabilidade da coluna lombar, pois estão sincronizados com os multífidos, diafragma e 

músculos do chão pélvico (Brundgart, 2003). 

Atualmente, a importância dada pela população em geral a estes músculos não está ligada 

à sua importância e função, mas sim a uma componente mais estética. Por isso, é da 

competência da pessoa que planeia e prescreve o treino ajustar e criar exercícios que além 

de demonstrarem melhorias estéticas para contentamento do cliente, também se foquem 

nas funções e objetivos específicos do grupo muscular. 

As aulas foram realizadas entre 45-60 minutos, existindo 5-10 minutos de aquecimento 

funcional no início e cerca de 5 minutos para o retorno à calma, constituído sobretudo por 

alongamentos. 

 

3.3.2 Aulas de GAP 

as. Este método de aulas 

consiste na utilização de exercícios sincronizados com o objetivo de tonificar e aumentar 

a resistência sobretudo desses três grupos musculares. As sessões focam-se na realização 

de exercícios delineados com séries e repetições ao longo de cerca de 45 minutos, focados 

essencialmente nos três grupos musculares que denominam a sigla. 

 

3.3.3 Aulas de Pilates 

O Pilates é um método de exercício físico que ajuda a melhorar a postura e a 

consciencialização do próprio corpo. Estabelece o equilíbrio muscular, adaptando-se a 

todos os grupos musculares. As principais componentes para o sucesso destas aulas são a 

sequência e a ordem dos exercícios (com intuito de produzir o equilíbrio corporal), os 

movimentos fluídos nas transições de exercícios e pelo método adequado às pessoas em 

causa. 
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3.3.4 Aulas em circuito 

As aulas em circuito consistem na organização de determinados exercícios que serão 

realizados em sequência, num determinado espaço de tempo e com os respetivos tempos 

de descanso. São por norma de caráter intenso, com curto espaço de descanso e elevadas 

repetições por exercício. Poderão existir exercícios apenas realizados com o peso corporal 

(como agachamentos, flexões, burpees, abdominais) ou exercícios com halteres, barras, 

discos, bolas, caixas ou passadeiras, por exemplo. 

 

3.3.5 Aulas de hidroginástica 

A hidroginástica é uma forma de atividade física com bastante impacto positivo ao nível 

da saúde, na possibilidade de ocultação do corpo para as pessoas com baixa autoestima e 

para associar atividade física, música, água e atividade social em simultâneo. Permite a 

prática da atividade física a pessoas com patologias cardíacas, respiratórias, mio-

tendinosas, ligamentares e osteoarticulares pela força da gravidade atenuada pelo meio 

líquido. 

 

3.3.6 Aulas de Step 

O step é uma modalidade essencialmente de caráter aeróbio que utiliza o denominado 

step como material. A organização das aulas é por norma através da realização de 

coreográficas e pode alterar-se a intensidade tanto pelas repetições de exercícios em 

menores ou maiores tempos musicais e pelo ajuste da altura do step. Esta modalidade 

permite o consumo de bastantes calorias e melhora a aptidão cardiorrespiratória, 

desenvolve a coordenação, o ritmo e velocidade, aumenta a resistência muscular e 

fortalece tendões e ligamentos. 

 

3.4 Planificar e seguir o cliente no treino de eletroestimulação 
A electroestimulação muscular combina o exercício físico com as novas tecnologias, 

ajudando no desenvolvimento e na tonificação muscular. 

Com a utilização da electroestimulação, o desempenho dos músculos é automaticamente 

acelerado, o que permite a utilização de pouca carga. As intensidades podem ser 

controladas de acordo com o exercício e com o próprio objetivo estipulado. 
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Estes tipos de treino começaram a ser implementados no 2FIT GYM alguns meses após 

o início do meu estágio. O material consiste na utilização de um fato com ligações 

wireless a um dispositivo que nos permite controlar os objetivos, duração e intensidades 

do treino. 

Para a utilização da electroestimulação estive presente numa formação entre o meu tutor 

de estágio e um elemento/formador da empresa proprietária do equipamento.  

Este método não constava nos meus objetivos iniciais, sendo que se realizou pela proposta 

do meu tutor de estágio em comparecer na formação e, durante o meu período de estágio, 

junto com ele, realizar os treinos de electroestimulação. As figuras 9 e 10 apresentam dois 

exercícios que se realizaram no treino de electroestimulação. 

 

   

       Figura 15: Lunge estático (fonte: própria)       Figura 16: Retorno à calma (fonte: própria) 

 

  

3.5 Prescrição de treinos on-line 
Estas tarefas foram executadas em conjunto com o meu tutor de estágio, André Pereira. 

Pelos resultados já mostrados tanto por ele próprio, como pelo seu trabalho com outras 

pessoas, existem muitos clientes que ou pelo facto de imigrarem ou mesmo por não 

habitarem perto da localização do ginásio, deslocam-se a outros ginásios, porém querem 

executar os planos de treino e seguir os conselhos dados por ele. Esta forma de prescrição 

de exercício parte da iniciativa dos clientes, sendo que ao residirem longe da localização 

do ginásio frequentam outros ginásios, realizando todas avaliações nessas entidades. 

Depois disso, com a análise dos dados obtidos e a determinação dos objetivos, o meu 
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tutor de estágio orienta os clientes ao nível dos exercícios a executar, do número de séries 

e repetições e dos intervalos de repouso.  

 

3.6 Manutenção e limpeza dos materiais 
A tarefa de manutenção e limpeza dos espaços e dos materiais é praticamente constante, 

dependendo do espaço entre aulas e da aderência por parte do público. Quanto à 

manutenção dos materiais as tarefas que mais executei foram olear as máquinas, verificar 

a existência de parafusos desapertados e apertá-los e, uma tarefa a que me propus a 

realizar ao meu supervisor foi a de polir determinadas barras onde se verificava a 

existência de uso e ligeira deterioração. 

 

3.7 Planeamento de aulas 
O planeamento dos treinos e das aulas de grupo, inicialmente era feito com o 

acompanhamento do meu supervisor, tarefa que mais tarde, após a fase de integração, 

passou a ser executada por mim para as áreas que me competiam. Em horas de menos 

movimento esta tarefa era executada na entidade acolhedora ou, quando não era possível, 

em casa. 

 

3.8 Trabalho de secretaria 
Em determinados momentos de cada dia do estágio, a minha função era estar na receção 

do ginásio, onde, por exemplo, se executavam os pagamentos das mensalidades, das aulas 

avulso e se retirava qualquer tipo de dúvida aos clientes acerca do funcionamento do 

ginásio e das suas instalações. Nesses momentos, a minha função era registar a entrada e 

saída dos clientes, receber as mensalidades e entregar as respetivas faturas e esclarecer 

quaisquer dúvidas que fossem colocadas. 

 

3.9 Atividades pontuais 
Além das atividades realizadas habitualmente ao longo do período de estágio, em 

determinados momentos de diferentes meses foram criados desafios a superar por parte 

de qualquer pessoa que estivesse disposta a fazê-lo. Estes desafios eram simultaneamente 
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pensados por mim, pelo André Pereira e pelo Pedro Soares. Eram criados panfletos para 

cada desafio em vigor, que estavam afixados no ginásio e em formato digital na página 

do mesmo. Para a realização dos mesmos, era muito raro as pessoas tomarem iniciativa 

própria para os fazerem, então, dependendo do próximo desafio, algumas semanas antes, 

sem os clientes saberem, começávamos a treiná-los inconscientemente para o próximo 

desafio a executar e, nós mesmos, pedíamos para que o fizessem. Uma outra atividade 

planeada por nós um pouco à parte da prática desportiva em si foi o jantar de natal onde 

foram convidadas todas as pessoas que frequentam o ginásio. Isto foi feito com o 

propósito de criar maior interação social entre todos e, de certa forma, festejar uma época 

que por norma é associada a festa e felicidade. 

Os panfletos podem ser observados em Anexos. 

 

3.10 Atividades complementares 
Neste ponto irei denominar as atividades realizadas e que complementaram o meu estágio, 

sendo que poderão vir a ser utilizadas posteriormente. 

 

3.10.1  

No dia dezoito de março de dois mil e dezanove estive presente no seminário de andebol 

que se realizou no Instituto Politécnico da Guarda por aproximadamente cinco horas. 

Apesar de o âmbito do treino desportivo não estar diretamente ligada ao meu estágio, esta 

é uma área que pretendo aprofundar posteriormente, daí a minha iniciativa em estar 

presente neste evento. O diploma do seminário segue em anexo. 

 

3.10.2 Ação de Formação de Futebol 

No dia vinte e sete de maio de dois mil e dezanove realizou-se no Instituto Politécnico da 

Guarda a ação de formação de futebol: formar para jogar  desafiar meninos e meninas a 

jogar. Tal como no seminário acima descrito, esta área não está diretamente ligada ao 

estágio do menor em Exercício Físico e Bem-Estar, porém após o término da licenciatura 

pretendo aprofundar os meus conhecimentos no âmbito do treino desportivo. O diploma 

relativo à ação de formação segue em anexo. 
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3.10.3 Atividade de promoção 

A atividade de promoção foi realizada no dia 18 de maio. Sendo maio o mês do coração 

e estando o bem-estar deste órgão tão importante para nós associado à prática de exercício 

físico, decidi de certa forma festejar realizando a atividade. 

Dividiu-se em duas partes, sendo a primeira uma caminhada e a segunda um circuito de 

obstáculos. A organização da atividade, do trajeto da caminhada e do circuito de 

obstáculos foi cuidada e supervisionada por mim, pelo meu tutor de estágio André Pereira 

e pelo funcionário do 2FIT GYM Pedro Soares. 

A publicitação do evento consistiu na afixação de cartazes em locais públicos e através 

das redes sociais. 

Por fim, posso considerar que foi um projeto bem conseguido, no qual foram prestados 

bastantes feedbacks positivos pelas 23 pessoas que participaram. Em anexo pode 

observar-se o planeamento da atividade e o elemento de promoção do projeto. 

 

   

          Figura 17: Lançamento do dardo (fonte: própria)            Figura 18: Corrida com saco (fonte: própria) 
 

   

Figura 19: Passagem a rastejar (fonte: própria) 
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Reflexão final 
Na realização deste estágio, considero que é bastante notória a minha evolução tanto a 

nível prático como teórico. 

O percurso realizado ao longo do tempo foi fulcral para o melhor entendimento em 

contextos práticos de todos os conhecimentos tratados ao longo do curso de Desporto. 

Em relação aos objetivos a que me propus considero que foram todos alcançados. Em 

termos de comparação entre a sala de exercício e as aulas de grupo considero que 

existiram grandes melhorias práticas e teóricas, sendo mais visíveis na sala de 

musculação. As maiores dificuldades que tive nas aulas de grupo corresponderam às 

diferentes formas de interação com os clientes, principalmente na motivação e na 

instrução gestual e verbal. Penso que isto se deve bastante à minha personalidade de 

caráter mais tímido, mas que tenho trabalhado para melhorar e no qual, a meu ver, são 

notórios os avanços. Na sala de musculação sinto-me bastante à vontade e com maior 

capacidade para resolver questões momentâneas e responder a perguntas impostas, algo 

que no início me custava bastante, sobretudo na forma de me expressar para diversos tipos 

de pessoas. 

Relativamente à entidade acolhedora sempre houve entendimento e compreensão pelas 

dificuldades sobretudo iniciais e existiu sempre um ambiente positivo entre todos. A 

única crítica que tenho acerca do funcionamento da mesma restringe-se ao facto de, a meu 

ver, criarem demasiados laços pessoais com as pessoas, o que leva a que os mesmos não 

cumpram determinadas regras (tais como a utilização da toalha ou arrumação do 

material). 

Existem sempre situações menos positivas, o que entendo como perfeitamente normal, 

pois todos temos um dia menos bom e uma vida para além dos contextos profissionais, 

porém posso dizer que foi uma experiência bastante gratificante para mim e que me 

permitiu crescer como pessoa e como futuro profissional. 

Posso então concluir que estou muito contente por terminar esta etapa desta forma tão 

positiva e que não me arrependo de todo da entidade acolhedora que escolhi, sendo que 

mesmo por isso continuo a frequentar o espaço tanto para treinar como para ajudar em 

qualquer coisa que seja necessário, pois só tenho a agradecer por todos os erros que 
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cometi e me permitiram que fizesse a sua correção e continue a fazê-lo, pois apenas assim 

é possível aprender. 
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Observação de aulas de grupo 

 

 

 



 
 

 
 

Exemplo Aula de Circuito 

 

 

 



 
 

 
 

Exemplo Aula de ABS 

 



 
 

 
 

Exemplo Aula de Pilates

 



 
 

 
 

Exemplo Aula de Hidroginástica

 

 



 
 

 
 

Exemplo Aula de Step 

 

 

 



 
 

 
 

Exemplo Aula de GAP 

 

 



 
 

 
 

Questionário inicial e ficha de avaliação da composição corporal

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ficha de avaliação da resistência muscular e flexibilidade 

 

 

 



 
 

 
 

Ficha de estimativa de 1RM 

 

 

 



 
 

 
 

Plano de treino sujeito A 

 

 

 



 
 

 
 

Plano de treino sujeito B 

 

 

 



 
 

 
 

Plano de treino sujeito C 

 

 

 



 
 

 
 

Plano de treino sujeito D 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ação de Formação de Futebol 

 

 

 



 
 

 
 

Atividades pontuais



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Atividade de promoção 

De acordo com o guia de funcionamento da unidade curricular Estágio do menor de 

Exercício Físico e Bem Estar, do 3º ano de Desporto, é da competência do estagiário 

planear e realizar atividades de promoção do exercício físico, apresentando uma proposta 

que deve ser aprovada pela entidade acolhedora. 

Sendo o mês de maio o mês do coração e, como as doenças cardiovasculares são das 

principais causas de morte a nível nacional, decidi tentar contrariar esta tendência, 

organizando uma atividade composta por uma caminhada, um circuito de obstáculos e 

um lanche de convívio. 

 

O porquê de promover a atividade física e quais os benefícios da mesma? 

A atividade física está diretamente relacionada à diminuição de riscos de doenças 

cardiovasculares, hipertensão, osteoporose, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão. 

Juntando todas estas regalias que a atividade física proporciona, permite também a cada 

uma das pessoas que a pratica estabelecerem objetivos próprios e sentirem-se mais 

confiantes tanto a nível físico como psicológico. A sua promoção deve ser utilizada para 

contrariar o estereótipo da população em relação à mesma. No caso de Portugal, a 

população está cada vez mais envelhecida e, apesar de a esperança média de vida ser 

superior em relação a bastantes países da Europa, a qualidade de vida não é. Por isso, 

além de ser saudável, permitir o bem-estar físico e psíquico e a existência de relações 

sociais, também prevenirá eventuais problemas e patologias diretamente ligados ao 

envelhecimento. 

 

Metodologia 

A atividade será realizada durante a parte da manhã do dia 18 de maio, prolongando-se 

até à parte da tarde apenas pelo lanche/almoço convívio. o ponto de encontro inicial será 

em frente ao Estádio Municipal de Moimenta da Beira, onde se iniciará o percurso 

pedestre, constituído por aproximadamente 12,5Km. Após o percurso, haverá um circuito 

de obstáculos a executar por todos os participantes. 

 



 
 

 
 

Recursos materiais 

Os materiais utilizados para a realização da atividade seguem na tabela a seguir. 

MATERIAIS QUANTIDADE 

PNEUS 12 

CORDAS 8 

CONES 16 

SACOS COM AREIA 4 

LANÇAS 2 

FARDOS DE PALHA 6 

 

 

Recursos físicos 

Sendo que a atividade foi realizada em local público e ao ar livre, como recursos físicos 

posso destacar os trilhos existentes na serra que rodeia o concelho de Moimenta da Beira 

e um pequeno espaço relvado onde serão realizados o circuito de obstáculos e o posterior 

lanche de convívio. Em seguida segue o mapa com o trajeto da caminhada delineado. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Recursos humanos 

Neste projeto constaram essencialmente as três pessoas ligadas diretamente ao ginásio, 

sendo eu, o Pedro Soares e o André Pereira. Além disso, não estando fisicamente 

presentes, mas preparados para qualquer eventualidade, a Guarda Nacional Republicana 

do Posto de Comando Territorial de Moimenta da Beira e os Bombeiros Voluntários de 

Moimenta da Beira. 

 

Programa 

HORAS: 
8:45H PONTO DE ENCONTRO 

9:00H INÍCIO DA CAMINHADA 

11:30H TÉRMINO DA CAMINHADA 

11:45H INÍCIO DO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS 

12:45H INÍCIO DO LANCHE/ALMOÇO 

CONVÍVIO 

 

Promoção 

A promoção deste projeto passou essencialmente pela afixação de posters no ginásio e 

em locais estratégicos da Vila de Moimenta da Beira. Além disso, a comunicação verbal 

por parte dos envolvidos foi essencial para a promoção da atividade. 

O póster de promoção utilizado pode ser observado a seguir.  



 
 

 
 

 


