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Resumo
A realização deste documento teve como finalidade a obtenção do grau de
Licenciatura em Desporto, no âmbito da unidade curricular Estágio em Exercício Físico
e Bem-Estar, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto.
O local escolhido para realizar o estágio foi o IPGym, ginásio situado na ESECD,
na cidade da Guarda.
Este relatório tem como objetivo identificar e mostrar como funciona a entidade
acolhedora, realizando uma descrição da mesma, onde apresento os objetivos que foram
propostos para realização do estágio, o seu planeamento e no final relatar todo o
trabalho que foi realizado.
Foram-me atribuídas diversas funções durante este período estágio, como
acompanhamentos em sala de exercício, orientação das aulas de grupos e ainda o
envolvimento no projeto Guarda+65, ou seja, orientação de populações especiais.
Quanto a sala de exercício tive que ter em conta os acompanhamentos diários aos
clientes que sentiam dificuldades e tinha que ter atenção aos exercícios e dar o devido
feedback, também ter casos de estudo para com isso poder evoluir no planeamento e
prescrição do exercício físico; em relação às aulas de grupo tive saber planear e instruir
de forma autónoma tanto em aulas coreografas como não coreografadas; nas
populações especiais tinha ajustar os planos de treino caso seja necessário, e
principalmente observar e identificar erros posturais para poder corrigir.
Neste estágio cimentei muitas das competências adquiridas ao longo dos três anos
de licenciatura, principalmente no que diz respeito à avaliação e prescrição do exercício
físico e ainda o planeamento e lecionamento das aulas de grupo. Ou seja, este relatório
demonstra todas as provas de trabalho, empenho e aprendizagens que este estágio me
proporcionou.

Palavras-Chaves: Avaliação e Prescrição do Exercício, Aulas de Grupo
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Físico

Introdução
Realizei um estágio no âmbito da unidade curricular Estágio em Exercício Físico e
Bem-Estar, que teve a duração de 486 horas, do 3º ano da licenciatura em Desporto da
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto.
O objetivo desde que entrei na licenciatura foi escolher como entidade de
acolhimento o IPGgym, visto que sempre frequentei o ginásio desde o início da
licenciatura notei o à vontade dos estagiários tanto em aulas de grupo como em sala de
exercício.
Ao realizar o meu estágio nesta entidade tinha conhecimento de que iria trabalhar
em todas as partes do ginásio (sala de exercício/aulas de grupo) e teria sempre o
acompanhamento dos professores de perto quando as dúvidas surgissem, tanto na parte
da prescrição de exercício como nas aulas de grupo.
O presente relatório de estágio tem como propósito expor as atividades
desenvolvidas por mim e é composto em três partes:
Parte I- Caraterização da entidade acolhedora, onde se faz uma breve
apresentação sobre a cidade da Guarda e da entidade onde realizei o estágio.
Parte II- Objetivos e Calendarização, onde são apresentados os objetivos gerais e
específicos para cada área de intervenção, tal como o planeamento da calendarização.
Parte III- Atividades Desenvolvidas, que descrevem os conteúdos abordados
neste estágio desde a prescrição, as aulas de grupo e outras atividades completares.
Por fim, apresento uma breve reflexão relativa a todo estágio desenvolvido
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PARTE I- CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
ACOLHEDORA
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1.1 Caraterização da Cidade
O distrito da Guarda encontra-se no centro-norte de Portugal. É limitado a norte
pelo distrito de Bragança, a leste por Espanha, a sul pelo o distrito de Castelo Branco e a
oeste pelos distritos de Viseu e Coimbra. Subdivide-se pelos concelhos de Aguiar da
Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres,
Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Foz Côa.
O distrito tem uma população de 173 831 habitantes e a CIMBSE uma população
que ronda os 220.364 habitante. Esta população tem vindo a tornar-se cada vez mais idosa
(fonte: INE), segundo a tabela de índice de envelhecimento 2009 pode-se observar

como o quociente entre o número de pessoas com 65 anos ou mais e o numero de
pessoas entre os 0 e 14 anos é maior no distrito na Guarda do que no da média
nacional, pois desde 2001 até 2016 a percentagem de jovens (<15 anos) na CIMBSE tem
vindo a diminuir. Em 2001 a percentagem era de 13,7 e em 2016 de 10,6%, a população
em idade ativa (dos 15 aos 64 anos) também teve uma diminuição, embora mais pequena,
de 62,4% para 61,5% e por fim a percentagem de idosos (≥65 anos) aumentou o que nos
indica que a população é cada vez mais envelhecida, com uma percentagem que subiu de
23,9% para 27,9%.

Figura 1 Distrito da Guarda (http://capeiaarraiana.pt/2011/10/18/distrito-daguarda-pode-perder-212-freguesias/) 7-07-19

A Câmara Municipal da Guarda tem vindo a apoiar e a desenvolver cada vez
mais atividades desportivas nos últimos anos, incluindo as associações desportivas e
escolas, para proporcionar acesso a todos ao desporto a todos. Como infraestruturas
destinadas à prática desportiva a comunidade guardense dispõe do Estádio Municipal
da Guarda, Campo de jogos do Zambito, Pavilhão Desportivo Municipal, Piscinas
Municipais e Parque Urbano de Rio diz (Polis).
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Em termos de ginásios que fazem concorrência à entidade acolhedora podemos
referir os seguintes: CityGym Guarda, Bem Me Quer, Clube Bem-Estar, Golden Fitness
& Spa, Natura Club & Spa (incluído num hotel), Polis Fitness Club e MACA barbell
Club/CrossFit Guarda, entre outros.

Figura 2 Guarda: Praça Luis de Camões
(fonte mapio)

1.2 Caracterização da Entidade Acolhedora
O local de estagio foi o IPGym, um ginásio integrado na Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto, uma das escolas pertencentes ao Instituto
Politécnico da Guarda.
Situa-se no dentro do edifício da ESECD, no piso 0, é constituído por uma sala de
exercício, em que se podem efetuar treinos de força e hipertrofia nas máquinas de
musculação, com halteres, barras e também exercícios de equilíbrio. Contém uma parte
onde se realiza treino cardiorrespiratório, onde se situam máquinas como as máquinas de
step, passadeiras, remo ergômetros e bicicletas. Há também uma sala de dança destinada
às aulas de grupo e circuitos de treino funcional, existindo ainda uma parte dentro da sala
de exercício onde se realiza a modalidade de cycling.
Visto que o IPGym é um projeto do LABMOB, conta também com um laboratório
de biomecânica e controlo motor, gabinete de avaliações de utentes e dois balneários,
masculino e feminino. Com o aproximar do bom tempo existem espaços exteriores onde
podemos realizar algumas aulas de grupo como circuitos metabólicos, aulas de pump,
cycling para que os utentes do ginásio sintam que há sempre dinamismo e preocupação
em criar algo diferente.
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Este espaço pode ser frequentado por alunos, professores e restantes funcionários
do IPG e por toda a população que tenha interesse em praticar exercício físico, tanto na
sala de exercício como em aulas de grupo.
O IPGym conta, ainda, com a colaboração da Câmara Municipal da Guarda no que
concerne o Guarda+65, que tem como objetivo principal o combate ao sedentarismo e
doenças na população com mais de 60 anos de idade.

1.3 Recursos humanos do IPGym
Na figura 3 são apresentados os recursos humanos do IPym.

Estagiários:
Funcionários:

André Martins; Ângela Grilo;
Ricardo Almeida; Tiago Sá e
Yaridson Spencer.

Figura 3 Organograma de Recursos humanos do IPGgym

1.4 Recursos Físicos
No local onde o estágio teve lugar, existe uma sala de exercício, contendo diversas
máquinas de treino aeróbico como dois remos ergómetros, duas passadeiras, duas
máquinas step e quatro bicicletas estacionárias (Fig. 4). Dentro desta mesma sala
encontrava-se um espaço destinado à lecionação das aulas de indoor cycling (Fig.5),
com bicicletas destinadas à prática da modalidade. Existia ainda, paralelo às bicicletas
de cycling, um pequeno espaço com um tapete de borracha de fitness onde se podiam
7

praticar exercícios como o peso morto e saltos para a caixa. Neste espaço podemos ainda
encontrar materiais diversos como kettlebells, bosu ball, bolas, caixas de salto, etc.
Existe ainda um gabinete que se encontra dentro da sala de exercício (Fig. 10),
para utilização dos estagiários, onde nos podíamos organizar para prestar os devidos
serviços e guardar os bens.
Podemos ainda recorrer a outras duas salas com espelhos para a realização
principalmente de aulas de grupo, a sala de dança situada no piso 1, e a sala 0.3 situada
no piso 0 (Fig.5).
Salienta-se, também, o gabinete da avaliação física, que se situa na sala 0.1 e
denomina-se Laboratório de Biomecânica e Controlo Motor (Fig.7), e a sala 0.2 e se
denominado Laboratório de Fisiologia do Esforço e de Psicologia do Desporto, onde se
realizaram as observações e avaliações necessárias aos utentes do ginásio.
Acrescenta-se ainda que o IPGgym e todos as salas que estão à minha disposição
pertencem ao projeto LABMOV.

Figura 4 - Sala da Exercício (fonte autor)

Figura 6 Tapete de Crossfit (fonte:autor)

Figura 5 Bicicletas de cycling (fonte autor)

Figura 7 Laboratório de Biomecanica
(fonte: autor)
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Figura 8Escritóriodos
Estagiários
8 Escritório
Estagiários (fonte:
autor)

Figura 9 Sala de avaliações (fonte:
autor)

Figura 10 Sala de aulas de Grupo (fonte:
autor)

1.5 Público alvo
O IPGym tem como público alvo toda a comunidade da própria instituição, ou
seja, alunos, professores e funcionários. Acrescenta-se, ainda, toda a população
interessada da cidade da Guarda.
Os preços praticados no ginásio variam consoante o utente, ou seja: se é aluno do
IPG, funcionário do IPG, aluno externo ou utente externo. Todos os utentes, na primeira
mensalidade têm de pagar o valor do seguro, que é de 7,50€. A mensalidade de um aluno
do IPG é de 10,00€, de um funcionário de 15,00€, de um aluno externo, de 15,00€ e de
um utente é de 25,00€. Os utentes que não tenham mensalidade podem usufruir da sala
de exercício ou aulas de grupo comprando aulas avulso, por 3,00€ cada.

1.6 Modalidades do IPGym
No IPGgym existem diversas modalidades lecionadas coreografas ( Aerototal;
Cycling; JUMP; PUMP e Zumba) e não coreografadas ( abdominais, circuito, Cross
Trainnig, Fitball, GAP, HITT, Localizada, Pilates)
9
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PARTE II- OBJETIVOS E CALENDERIZAÇÃO
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2.1 Definição das Fases de Intervenção
Foram acordadas com o coordenador e o tutor de estágio as áreas em que iria
intervir durante o estágio, foram elas: a sala de exercício, aulas de grupo e populações
especiais (+ de 60 anos, através do projeto Guarda +65).
As fases foram organizadas em três fases: integração e planeamento;
intervenção; conclusão e avaliação.
1ªFase – Integração e Planeamento

Esta fase decorreu entre 24 de setembro e 21 de outubro 2018. Tivemos como
objetivo, nesta fase de integração, a realização de reuniões preparatórias, onde foi
efetuado o planeamento e a calendarização das atividades a desenvolver e, por fim, o
início da elaboração do Plano Individual de Estágio.
Foi também um período de observação de aulas de grupo (duas aulas diárias) e
aos poucos começou a intervenção na sala de exercício.
2ªFase – Intervenção

Esta fase decorreu de 22 de outubro de 2018 a 20 de maio 2019, onde se
desenvolveram e implementaram as atividades definidas no Plano Individual do Estágio,
verificando-se ainda a observação de aulas. Começou a coorientação das aulas de grupo
para ganhar autonomia e para poder vir a lecionar sozinho, começando a efetuar o
acompanhamento

aos

clientes,

prescrevendo

e

realizando

os

planos

treinos

individualizados, incluindo a realização um projeto de promoção “Projeto individual do
estágio”.
3ªFase – Conclusão e Avaliação

Esta fase decorreu de 15 de junho de 2019 a 15 de julho e nela foram avaliados os
objetivos predefinidos que foram ou não atingidos, através da entrega do dossier de
estágio, do relatório de estágio e a sua defesa perante o júri.
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2.2 Objetivos

Neste Estágio os objetivos diversificaram nas segundas áreas de intervenção,
que, neste caso, foram a sala de exercício, atividades de grupo e populações especiais.
Desta forma tive necessidade de dividir os objetivos para as respetivas áreas de
intervenção.
2.2.1 Objetivos Gerais

•

Adquirir competências que responda ás exigências colocadas pela

realidade de intervenção na dimensão moral, ética, legal e deontológica
•

Aprofundar competências que habilitem uma intervenção

profissional qualificada;
•

Atualizar o nível de conhecimento nos domínios da investigação,

do conhecimento científico, técnico, pedagógico e no domínio da utilização das
novas tecnologias, enquanto suporte de uma intervenção mais qualificada.
•

Refletir criticamente sobre a intervenção profissional e reajustar

procedimentos sempre que necessário.
2.2.2 Objetivos específicos para Sala de Exercício
•

Saber identificar e conseguir explicar ao cliente os erros técnicos e

as suas correções;
•

Realizar acompanhamento individual em grupo, na sala de

exercício;
•

Conseguir realizar avaliações iniciais e finais aos clientes;

•

Planear, prescrever e ajudar à realização do exercício físico.
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2.2.3 Objetivos Específicos nas atividades de Grupo
•

Assistir às metodologias utilizadas pelo profissional da entidade de

estágio;
•

Planear e instruir de forma autónoma as aulas de grupo;

•

Conseguir reconhecer e conciliar o tempo de execução dos

exercícios com os tempos musicais;
•

Projetar a voz de forma clara perante a turma.

2.2.4 Objetivos Específicos nas populações Especiais
•

Ajustar os planos de treino caso seja necessário,

•

Observar e identificar erros posturais para fornecer os devidos

“feedbacks”;
•

Fazer medições de pressão arterial, antes e depois do treino;

•

Ser capaz de ajudar o utente de forma clara;

•

Conseguir chegar ao utente com diálogos que os motivem à

realização dos exercícios.

2.3 Horário e Calendarização
Os utilizadores do IPGgym podiam usufruir da sala de exercício, no presente
ano letivo, todos os dias dentro do horário do funcionamento das 9h00 até as 13h00 e
das 14:00 até às 20h00, podendo haver exceções da parte da manhã caso fosse
necessária a sala de exercícios para as aulas lecionadas do curso de Desporto. Os utentes
que que estivessem interessados em usar a sala de grupo tinham de ter em conta os
horários específicos de cada aula de grupo.
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2.3.1 Horário de Estágio
Nas seguintes tabelas apresento os meus horários de estágio do 1 e 2 semestre,
tanto na sala de exercício como nas aulas de grupo:

Tabela 1 Horário 1º semestre

segunda-

terça-

quarta-

feira

feira

feira

9:00-12:00

quinta-feira

sexta-feira

Rotativida
+65

Almoço
14:00-15:00

Sala Exer.

15:00-16:00

Sala Exer.

16:00-17:00
Fitball

Sala Exer.

Sala. Exerc

Sala Exer.

Sala. Exerc.
HITT

17:00-18:00

Aero Total

18:00:19:00

Sala Exer.

Sala Exer.

19:00-20:00

Sala Exer.

Sala Exer.

Rotatividade
Rotatividade

Tabela 2 Horário 2º semestre

segunda-

terça-

feira

feira

quarta-feira

9:00-12:00

quinta-feira

sexta-feira

Rotatividade
+65

Almoço
14:00-15:00

Sala Exer.

15:00-16:00

Sala Exer.

16:00-17:00

Sala. Exerc

17:00-18:00

Sala Exer.

18:00:19:00

Sala Exer.

19:00-20:00

Sala Exer.

Sala. Exerc.
Cycling

Crosstrainig
Sala Exerc.
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Cycling

Rotatividade
Rotatividade

2.3.2 Calendarização das Atividades de Estágio
Neste ponto vou fazer referência à calendarização trimestral, com o planeamento
que funcionou durante o estágio.
Tabela 3 Calendarização das atividades de estágio

setembro/dezembro
•

•

•

•

•

Planear e
construir uma
calendarização
das atividades a
decorrer durante
o estágio;
Comecei as
observações de
alguns utentes
iniciantes na sala
de exercício;
Acompanhament
o e correção
postural de alguns
utentes da sala de
exercício;
Lecionação das
aulas Fitball,
Aero Total e
HITT e Step;
Auxílio no
projeto Guarda
+65 num sistema
de rotatividade.

janeiro/abril
•

•

•

Continuar o
acompanhament
o dos utentes na
sala de exercício;
Continuar o
acompanhament
o do Projeto
Guarda +65;
Rotação das
aulas de grupo,
lecionação de
cycling, cross
trainnig.

maio/junho
•

•

•

•

•
•

17

Continuar o
acompanhament
o dos utentes na
sala de exercício;
Continuar o
acompanhament
o do Projeto
Guarda +65;
Rotação das
aulas de grupo,
lecionção de
cycling,
localizada e
circuito;
Realização do
projeto
individual
estágio;
últimas
avaliações dos
estudos de casos;
Conclusão do
estágio, entrega e
defesa do
relatório de
estágio.
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PARTE III- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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3.1 Sala de exercício
Neste ponto irei descrever as tarefas que me foram atribuídas bem como aos outros
estagiários desta instituição, na parte do estágio ligada ao planeamento e prescrição de
exercício, ou seja, dentro da sala de exercício.
De início, acreditei que iria superar as dificuldades que fossem aparecendo dentro
da sala de exercício, porque sempre tive experiência em lidar com clientes em outras
atividades fora da carreira do Desporto. Em relação às aulas de grupo, durante a
licenciatura, sempre senti maior à vontade e gosto pessoal pela parte da prescrição do
exercício. No entanto, no decorrer do estágio e, apesar de querer sempre aprender mais
sobre prescrição e planeamento do exercício, acabei por adquirir gosto por aulas de grupo,
tendo vontade de desenvolver mais essa área, que falarei mais à frente.
Nesta primeira fase, tentei perceber a forma que teria de utilizar para dinamizar o
espaço, alertar os clientes do ginásio para as regras de segurança e uso de toalha, mas,
o mais importante e possivelmente o mais difícil era dar a entender aos clientes a
importância do seguimento dos planos e da sua prescrição, para que treinassem de
maneira segura e eficaz.
Quanto ao planeamento e prescrição propriamente dita, de forma geral, consegui
realizar a escolha certa dos exercícios, calcular a sua intensidade e ordem correta para os
clientes que vieram ao meu encontro durante o período de estágio.
Aquando do surgimento de dúvidas, que são sempre normais nesta fase, todos os
docentes se prontificaram a vir em meu auxílio, o que se mostrou muito gratificante e
benéfico durante todo o processo.
O trabalho que tinha de desenvolver dentro da sala do exercício assentou em duas
partes: uma mais global, que era o acompanhamento em sala de exercício, como ir
corrigindo erros técnicos, correções posturais e aconselhamento dos exercícios que
seriam mais indicados, tentando sempre motivar para que viessem ter comigo para obter
informações ou esclarecer dúvidas; e numa fase mais especifica, o acompanhamento mais
individualizado aos clientes, com quem realizei alguns casos de estudo, que irei
demonstrar ao longo deste relatório.
Aproveitei, também, para realizar o planeamento e a devida prescrição de treino,
segundo os objetivos que os clientes me apresentavam sempre com avaliações periódicas,
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para avaliar possíveis evoluções ou regressões, para proceder a alterações nos planos
individuais dos mesmos.
Para além das tarefas na sala de exercício, fiquei também responsável pela
manutenção e organização da sala de exercício.
Quanto ao acompanhamento individualizado, realizei 8 avaliações a clientes
diferentes, mas devido ao facto de alguns deles não serem regulares na prática de
exercício não irão ser analisados nos casos de estudo. Será realizada uma abordagem
àqueles com quem tive mais dificuldades e, também, aos que apresentaram melhores
resultados.
Para começar o planeamento do cliente, obtivemos as fichas de avaliação que
continham o “Questionário de Prontidão para Atividade Física” (PAR-Q) -Anamnese e
estratificação dos riscos, avaliação da composição corporal através do IMC, perímetro e
pregas, avaliação da resistência muscular, através dos testes de abdominais e de flexões
de braços, avaliação da aptidão aeróbia e avaliação da força muscular (estimativa de
1RM).
Segundo a ACSM (2014), existem cinco componentes da aptidão física
relacionadas com a saúde, avaliação da composição corporal, resistência muscular, força
máxima, aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade. Sendo assim, também como
profissionais da área da saúde, cabe-nos realizar uma avaliação inicial sobre estes
componentes e planear e prescrever o treino dos clientes dentro destes parâmetros.

3.1.1 Avaliações realizadas
Neste ponto irei falar sobre os questionários de prontidão para atividade física,
avaliação da composição corporal, avaliação da resistência muscular, avaliação da forca
máxima, avaliação da aptidão cardiorrespiratória e princípios de treino utilizados.

3.1.2 Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q)
Apliquei o questionário PAR-Q, porque é um questionário que se realiza antes de
se começar a prática de atividade física, compreendendo sete perguntas, planeadas de
modo a identificar indivíduos que necessitem de permissão médica antes de se submeter
a qualquer teste de aptidão física ou de iniciar um programa de exercício. Aqueles que
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respondem “sim” a qualquer umas das perguntas devem ser encaminhadas para os seus
médicos para obter a sua permissão antes de iniciar a prática de atividades físicas
(Heyward, 2013).
A 9º edição do ACSM destaca a importância da estratificação do risco de doença
cardiovascular. O ACSM apresenta vários fatores de risco positivos e um fator de risco
negativo para a doença cardiovascular. O cliente pode ser considerado de baixo risco (<
2 fatores), risco moderado (≥ 2 fatores) ou risco elevado (sintomático, ou em doença
cardiovascular, metabólica ou pulmonar).
Os fatores de risco positivos que o ACSM apresenta são:
•

Idade

•

Historial Familiar

Homens ≥ 45 anos; Mulher ≥ 55 anos;
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

atual fumador, alguém que deixou de fumar há

menos de 6 meses, ou alguém exposto a um ambiente de fumadores.;
•

Obesidade

IMC ≥ 30 Kg/m² ou perímetro da cintura > 102cm no

homem ou > 88cm na mulher;
•

Dislipidemia

Colesterol total ≥ 200 mg/dL, ou LDL ≥ 130 mg/dL,

ou HDL ≤ 40 mg/dL, ou medicação para a redução do colesterol
•

Pré-diabetes

Glicémia ≥ 100 mg/dL e < 130 mg/dL em jejum,

confirmada por 2 registos diferentes.

Em anexo podemos consultar o questionário de análise utilizado nas avaliações
realizadas, onde se encontram as sete perguntas do questionário PAR-Q & YO, e a
estratificação de risco.
Para realizar o cálculo do IMC utiliza-se a fórmula IMC = massa (Kg) / (altura x
altura) (m), e com esse resultado podemos observar os valores de referência da OMS,
para fazer a classificação da pessoa.
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Tabela 4 Valores referencias IMC (OMS,2017)

Classificação

IMC (Kg/m²)

Excesso de Magreza
Normal
Excesso de Peso
Obesidade Grau I
Obesidade Grau II
Obesidade Grau III

<18,5
18,6-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
≥40

3.1.3 Avaliação da composição Corporal

A composição corporal é considerada um componente da aptidão física
relacionada à saúde, devido às relações existentes entre a quantidade e a distribuição da
gordura corporal que desencadeiam alterações no nível de aptidão física e no estado de
saúde das pessoas (ACSM, 2007). Existem vários métodos de análise da composição
corporal segundo os estudos iniciais de Bhenke (cit. por Clarys, Martin & Drinkwater
1984), os quais tinham como objetivo estabelecer métodos indiretos (in vivo) para
determinar a composição corporal, ou seja, temos os métodos diretos e indiretos.
Nas avaliações de composição corporal que realizei durante o meu estágio utilizei
o método de balança bioimpedância, que se baseia na análise da estimativa da composição
corporal através da condutibilidade e da resistência promovida pelos tecidos corporais a
variação da frequência da corrente elétrica, cujo os dados se encontram os dados na
seguinte tabela.

Tabela 5 Valores que balança de Bioimpedância fornece

Bioimpedância
Massa Corporal
% Massa Gorda
% Massa Líquida
% Massa muscular
Kg massa óssea
Kcal repouso
Kcal esforço
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Na seguinte tabela podemos consultar os valores normativos para %MG segundo o
ACSM (2014), ainda diferenciados por género.
Tabela 6 Valores de referência para % MG Homens e Mulheres (ACSM, 2014)

HOMENS
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Idade
Categoria
Muito magro

4.2-6.4

7.3-10.3

9.5-12.9

Excelente

7.9-10.5

Bom

11.514.8
15.818.6
19.723.3
24.933.4

11.014.8
17.019.4
20.222.3
23.024.9
25.628.1
29.236.4

11.916.2
18.119.4
21.023.0
23.625.6
26.428.8
26.829.8

13.615.5
17.520.1
21.022.9
23.725.3
25.828.4
29.437.2

Razoável
Mau
Muito mau

Idade
Categoria
Muito magro
Excelente
Bom
Razoável
Mau
Muito mau

12.415.014.9
17.5
15.918.518.4
20.8
19.221.421.6
23.5
22.424.225.1
26.6
26.427.834.4
35.2
MULHERES

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

11.414.0
15.116.8
17.619.8
20.623.4
24.228.2
30.538.6

11.213.9
15.517.5
18.321.0
22.024.8
25.829.6
31.539.0

12.115.2
16.819.5
20.623.7
24.627.5
28.431.9
33.439.1

13.916.9
19.122.3
23.626.7
27.630.1
30.833.9
35.039.8

13.917.7
20.223.3
26.627.5
28.330.8
31.534.4
35.640.3

11.716.4
18.322.5
23.726.6
27.630.5
31.034.0
35.340.2

Ainda utilizei em alguns clientes que prioritariamente procuravam o ganho de
MM, o método de medir as pregas adiposas, que se torna difícil de realizar porque
algumas pessoas ainda não se sentem à vontade com os profissionais de exercício físico
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para fazer esses tipos de medições. É uma técnica que necessita de um adipómetro, e após
a medição das pregas podem-se utilizar os valores para calcular a % MG (Massa Gorda).
As pregas utilizadas foram: subescapulares, suprailíaca, tricipital e crural.

3.1.4 Avaliação da Resistência Muscular
A resistência muscular é a capacidade de um grupo muscular exercer força
submáxima por períodos prolongados (Heyward, 2013).
O ACSM (2014) recomenda dois testes para avaliar a resistência muscular (força
resistente), o teste de flexão de braços e o teste de abdominais (até 30º).
Em relação ao teste de flexão de braços, este tem que se centrar nos seguintes
pontos:
•

cliente em debito ventral deitado num colchão;

•

pernas juntas e mãos alinhadas com os ombros;

•

estendendo os cotovelos completamente;

•

manter parte superior em linha reta;

•

cabeça sempre a olhar em frente;

•

as flexões devem ser realizadas durante um minuto consecutivo;

•

o teste termina depois de um minuto ou de o cliente entrar em

exaustão.
Na seguinte tabela observamos os valores de referência do teste de flexões de
braços.
Tabela 7 Valores de referência teste Flexões de Braços (ACSM, 2014)

HOMENS
Idade

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Categoria
Excelente
Muito bom
Bom
Razoável
Precisa melhorar

≥36
29-35
22-28
17-21
≤16

≥30
22-29
17-21
12-16
≤11

≥25
17-24
13-16
10-12
≤9

≥21
13-20
10-12
7-9
≤6

≥18
11-17
8-10
5-7
≤4
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MULHERES
Idade

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Categoria
Excelente
Muito bom
Bom
Razoável
Precisa melhorar

≥30
21-29
15-20
10-14
≤9

≥27
20-26
13-19
8-12
≤7

≥24
15-23
11-14
5-10
≤4

≥21
11-20
7-10
2-6
≤1

≥17
12-16
5-11
2-4
≤1

Em relação ao teste dos abdominais, ACSM (2014) recomenda a realização do
teste de abdominais parciais cronometrado durante um minuto, que tem de obedecer aos
seguintes parâmetros:
•

o cliente deve estar na posição de decúbito dorsal;

•

pés apoiados e joelhos fletidos;

•

quando realiza a flexão do tronco, os dedos devem deslizar junto

ao tapete até uma fita adesiva que fica a 12cm da posição inicial dos dedos;
Na próxima tabela observamos os valores normativos do teste de abdominais
Tabela 8 Valores de referência do teste de abdominais ACSM, (2014)

HOMENS
Idade
Categoria
Bastante acima
da média
Acima da média
Na média
Abaixo da média
Bastante abaixo
da média

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

75

75

75

74

53

41-56
27-31
20-24
4-13

46-69
31-36
19-26
0-13

67-75
39-51
26-31
13-21

45-60
27-35
19-23
0-13

26-33
16-19
6-9
0

MULHERES
Idade
Categoria
Bastante acima
da média
Acima da média

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70

55

55

48

50

37-45

34-43

33-42

23-30

24-30
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Na média
Abaixo da média
Bastante abaixo
da média

27-32
17-21
5-12

21-28
12-15
0

25-28
14-20
0-5

9-16
0-2
0

13-19
3-9
0

3.1.5 Avaliação da Forca Máxima

Segundo (Heyward 2013), a força muscular é a capacidade que um músculo tem
de desenvolver forca máxima contrátil. É a capacidade que um músculo ou grupo
muscular tem em realizar máximas tensões.
As avaliações de força máxima são realizadas de forma dinâmica e podem ser
feitas através de modo direto ou indireto. Os testes de 1RM permitem determinar a carga
que o indivíduo consegue mover num exercício, numa só vez. A determinação do 1RM é
importante para a prescrição do treino, para melhor indicar os intervalos de tempo e a
intensidade do treino (Teixeira, 2017).
O teste utilizado foi o método de estimação de 1RM, através do Coeficiente de
Repetições (Lombardi, 1989), que permite determinar o 1RM por intermédio do
coeficiente relacionada com o número de repetições realizadas.
Para iniciar o teste, o cliente deve realizar um aquecimento de 8 a 10 repetições,
com carga moderada. Após esta série de aquecimento e de recuperar 2 minutos, aumentase a carga cerca de 10% (deve corresponder a 70-80% da 1RM), e devendo realizar 3 a 4
repetições, recuperar 2 a 3 minutos, e aumentando-se novamente a carga cerca de 5%,
devendo o executante realizar o número máximo de repetições. Se o número for superior
a 10, deve-se aumentar novamente a carga entre os 5% e os 10% e, depois de recuperar 2
a 3 minutos, realizar novamente o número máximo de repetições. Após encontrar o
número máximo de repetições, consulta-se a tabela do coeficiente de repetições para o
número de repetições realizadas. Depois de consultar a tabela, multiplica-se a carga pelo
coeficiente relativo ao número de repetições realizadas. Na tabela podemos encontrar o
Coeficiente de Repetições referente a cada repetição completada (Tavares, 2008)
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Tabela 9 ..Coeficiente de repetições de Lombardi: 1989)

Número de Repetições

Coeficiente de Repetições

1
2

1.00
1.07

3
4
5
6
7
8
9
10

1.10
1.13
1.16
1.20
1.23
1.27
1.32
1.36

Para atingir a categoria em que cada cliente se situa deve-se realizar a relativização
do peso corporal (carga estimada/peso corporal), podendo então consultar a seguinte
tabela, onde se verifica a correspondência.
Tabela 10 Valores normalizados em função do sexo para aceder à força relativa nos testes de 1RM selecionados
(Heyward, 1998)

Homens
Prensa de Peito
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80

Bicípite
curl
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35

Puxador
Alto
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85

Leg
press
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
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Leg
Extension
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45

Leg
curl
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35

Pontos
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00

0,70
0,60

0,30
0,25

0,80
0,75

1,40
1,20

0,40
0,35

0,30
0,25

2,00
1,00

Mulheres
Prensa de Peito
0,90
0,85
0,80
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,35

Bicípite
curl
0,50
0,45
0,42
0,48
0,35
0,32
0,28
0,25
0,21
0,18

Puxador
alto
0,85
0,80
0,75
0,73
0,70
0,65
0,63
0,60
0,55
0,50

Leg
press
2,70
2,50
2,30
2,10
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00

Leg
extension
0,70
0,65
0,60
0,55
0,52
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30

Leg
curl
0,60
0,55
0,52
0,20
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

Total Pontos

Categoria

48-60
37-47
25-36
13-24
0-12

Excelente
Bom
Médio
Razoável
Fraco

Pontos
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

3.1.6 Avaliação da Aptidão Cardiorrespiratória
A aptidão cardiorrespiratória consiste na capacidade de realizar exercícios
dinâmicos envolvendo grandes grupos musculares em intensidade moderada a alta, por
períodos prolongados (ACSM, 2010).
Os fisiologistas consideram que o consumo máximo de oxigénio (VO₂máx),
quando é medido diretamente, é a medida mais válida da aptidão funcional. O VO₂máx
representa a capacidade do coração, pulmões e sangue de levar oxigénio aos músculos
em exercício (Heyward, 2013).
Segundo o ACSM (2014), os testes mais aplicados pela sua simplicidade e comum
utilização são os testes da milha, a andar e a correr.
Posto isto, os testes que utilizei para obter a avaliação da aptidão
cardiorrespiratória foram o teste de Rockport (1990), e o teste Cooper(1968).
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Em relação ao teste de Rockport, é um teste de aptidão cardiorrespiratória que nos
fornece dados que podemos usar para fazer um treino de progressão de VO² VO2max. O
procedimento é:
Caminhar 1600m, o mas rápido que o sujeito conseguir;
Marcar o tempo gasto desde a primeiro passo até ao final;
Medir o nº de batimentos cardíacos (FC) imediatamente ao fim da caminhada.
Formula de VO² Max para o este de Rockport:
VO² Max (ml.kg-1.min-1) = 132.853 - ( 0.0769 * peso corporal ) - ( 0.3877 * idade ) + (
6.3150 * género ) - ( 3.2649 * tempo ) - ( 0.1565 * FC) Kline, GM e col.:Med.Sci.Sports
Exerc(.19:253-259,1987)
O teste Cooper consiste também em verificar o nível de condição cardiorrespiratória de
um sujeito, vai nos dar os valores do VO² Max. O procedimento é correr o maior nº de
metros possíveis em 12 minutos.
Fórmula do VO² max do teste Cooper:
VO² max= = [( D x 12) + 3,5 ] / tempo (segundos) Kenneth H. Cooper 1968

Tabela 11 Índices recomendados do teste Cooper

Idade
13-14
15-16
17-20
20-29
30-39
40-49
50+

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Ótimo
2100+ m
2000+ m
2800+ m
2100+ m
3000+ m
2300+ m
2800+ m
2700+ m
2700+ m
2500+ m
2500+ m
2300+ m
2400+ m
2200+ m

Bom
1700 - 2099m
1900 – 2000 m
2500 – 2800 m
2000 – 2100 m
2700 – 3000 m
2100 – 2300 m
2400 – 2800 m
2200 – 2700 m
2300 – 2700 m
2000 – 2500 m
2100 – 2500 m
1900 – 2300 m
2000 – 2400 m
1700 – 2200 m

Regular
1600– 1699 m
1600 – 1899 m
2300 – 2499 m
1700 – 1999 m
2500 – 2699 m
1800 – 2099 m
2200 – 2399 m
1800 – 2199 m
1900 – 2299 m
1700 – 1999 m
1700 – 2099 m
1500 – 1899 m
1600 – 1999 m
1400 – 1699 m

Ruim
1500 – 1599 m
1500 – 1599 m
2200 – 2299 m
1600 – 1699 m
2300 – 2499 m
1700 – 1799 m
1600 – 2199 m
1500 – 1799 m
1500 – 1899 m
1400 – 1699 m
1400 – 1699 m
1200 – 1499 m
1300 – 1599 m
1100 – 1399 m

Péssimo
1500- m
1500- m
2200- m
1600- m
2300- m
1700- m
1600- m
1500- m
1500- m
1400- m
1400- m
1200- m
1300- m
1100- m

Nas tabelas podemos consultar os valores de referência relativos ao VO² max
masculino e feminino.
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Tabela 12 Valores de referência homem VO² max

HOMENS
Idade
Categoria
Muito fraca
Fraca
Regular
Boa
Excelente

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

<25
25-33
34-42
43-52
>53

<23
23-30
31-38
39-48
>49

<20
20-26
27-35
36-44
>45

<18
18-24
25-33
34-42
>43

<16
16-22
23-30
31-40
>41

Tabela 13 Valores de referência mulher VO² max

MULHERES
Idade
Categoria
Muito fraca
Fraca
Regular
Boa
Excelente

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

<24
24-30
31-37
38-48
>49

<20
20-27
28-33
34-44
>45

<17
17-23
24-30
31-41
>42

<15
15-20
21-27
28-37
>38

<13
13-17
18-23
24-34
>35

3.2 Princípios de Treino
Para prescrever os treinos individualizados para cada cliente é necessário
assegurar regras, denominados princípios de treino. Com isto, para prescrever e analisar
os planos de treino para os clientes que recorreram a mim, tive que fazer investigações,
ler artigos científicos, livros e, entre outras, pesquisas online; para saber quais os
exercícios a utilizar durante o treino e como seriam colocados.
Sabemos que as prescrições são individuais, mas ainda assim temos que seguir
elementos básicos comuns a todos os indivíduos, sendo assim Segundo Heyward,
(200:67,68), os 6 princípios de planeamento de programas de exercício são:
•

O princípio da especificidade;

•

O princípio da sobrecarga;

•

O princípio da progressão;

•

O princípio da variabilidade;
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•

O princípio dos rendimentos decrescentes;

•

O princípio da reversibilidade.

O autor refere ainda que existem elementos básicos para a prescrição de exercício
que são eles a modalidade, a intensidade a duração a frequência e a progressão.

3.3 Estudos de Caso

3.3.1 Cliente A

Tenho a dizer que a cliente A, para mim, foi o caso de estudo que mais me
empolgou e mais motivação me deu para fazer uma análise do estudo caso deste sujeito,
devido a ser um cliente de nível de obesidade de grau II, ou seja, será um caso que poderá
servir de base para o meu futuro como profissional.
Esta jovem, devido a nunca ter estado num ginásio veio solicitar-me ajuda para
concretizar os objetivos que era perder gordura e assim tentar voltar a sentir-se melhor
consigo mesmo e, principalmente, melhorar a sua saúde.
Para começar, realizei um questionário PAR-Q à cliente (que deixarei o exemplo
em anexo), com nome, idade, objetivo, qual a sua experiência em ginásio ou se costumava
fazer exercício e qual a sua disponibilidade, também falámos sobre alimentação que ela
costumava terA cliente é do sexo feminino e tem 20 anos, o seu objetivo era perder massa gorda
e aumentar a sua capacidade aeróbia. A sua disponibilidade seria de 4 dias por semana.
Quanto ao fator de risco que ela apresentava era o da Obesidade grau II.
Devo referir ainda que não foram realizadas pregas, ao fruto de a cliente não se
sentir confortável com pouca roupa.

Nesta tabela verificamos os resultados referentes à 1ª avaliação de composição
corporal da cliente A
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Tabela 14 Avaliação da composição corporal da cliente A
Parâmetro
IMC
Relação
cintura/anca
%MG

Valor
37,9 kg/m ²
0.8951

Classificação
Obesidade II
Risco Alto

42%

Risco Elevado

Nesta tabela verificamos os resultados das avaliações da resistência muscular
obtidos na 1ª avaliação da cliente A
Tabela 15 Avaliação da resistência muscular da cliente A
Parâmetro
Teste
de
abdominais
parciais
Teste de flexão de Braços
Teste de Senta e alcança

Valor
29

Classificação
Na média

1
31

Precisa de melhorar
Excelente

1ª Avaliação do VO2máx do Cliente A
Tabela 16 Avaliação do VO2max da cliente A

Parametro
VO2máx

Valor
Classificação
33,27mm Regular
kg/m

Avaliação de força

No teste de força para esta jovem utilizei apenas como referência de avaliação da
força muscular 3 exercícios: Prensa de pernas, Puxador alto e Prensa de peito.
Tabela 17 Avaliação da força muscular da cliente A

Exercício

Carga

Prensa de Pernas
Puxador alto
Prensa de Peito

130 kg
20 Kg
20Kg

Repetições Estimativa
Rm
7
137 kg
6
23 kg
7
24kg
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Princípios de treino cliente A

Sendo este um caso especial, fiz uma grande investigação para conseguir realizar
um planeamento anual para esta cliente, procurando que atingisse os objetivos. Segundo
Heyward “quando o gasto calórico excede a ingestão calórica, cria-se um balanco
energético negativo ou déficit calórico.”, ou seja, seguindo esta ideia o meu objetivo para
a cliente era que conseguisse gastar mais calorias do que aquelas que consumia.
Em conversa com a cliente alertei para importância da alimentação, que deveria
ser seguida por um nutricionista, para depois acompanhar essa alimentação com exercício
físico regular em busca da perda de peso.
A massa magra tem um papel importante na perda de peso, tentei que o meu
planeamento não só se basear-se em treino aeróbio, mas também em treino de força
máxima e força resistente, para que com que isto houvesse aumento de massa magra para
o metabolismo ser mais rápido e para proporcionar a perda da gordura.
Segundo Dolezao e Poteiger, (1998), “o exercício aeróbio de intensidade leve a
moderada pode ser mais benéfico para perda de gordura, o treinamento de força de alta
intensidade é mais adequado para ganho de MLG. Assim, combinar exercícios aeróbios
e de treino de força pode ser a maneira mais efetiva de alterar a composição corporal de
individuo que não estejam em dieta.”
Dividi em 3 ciclos: macrociclo, que vai de 9 a 12 meses; mesociclos, que duram
3 a 4 meses, e, por fim, os microciclos, com duração de 1 a 4 semanas.
Resolvi fazer uma adaptação anatómica de 6 semanas onde apliquei menos
volumes e mais repetições durante os planos de treino prescritos, dado que a cliente nunca
tinha realizado trabalho de ginásio; 10 semanas de Treino Concorrente (treino concorrente
aos programas de treinamento que combinam força e resistência aeróbia na mesma sessão
de treino (Gomes; Aoki, 2005).
Treino de força e resistência podem ser realizados concorrentemente para
melhorar a performance em desportos, assim como para reabilitação de lesões e doenças
cardiovasculares (Bell et al.,2000; Chtara et al., 2005). Fizemos ainda um período de
transição de 4 semanas em que modificámos um pouco o treino. Achei que devia ver em
que fase ela se encontrava. Realizou treino aeróbio, com circuito, treino em tabata e ainda
fizemos alguns exercícios de flexibilidade. Por fim, foram realizadas 10 semanas de treino
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de Hipertrofia, tendo optado, por treinos de músculos mais isolados por articulações
localizadas e com mais séries, pois acreditei que a perda de massa gorda seria maior
devido aos pontos apresentados em cima.
Periodização dividida nas seguintes fases: 1º fase Adaptação Anatómica, 2ª fase
Treino Concorrente,3ª fase Transição, 4ª fase Hipertrofia, 5º fase Definição muscular.

Tabela 18 Periodização da cliente A
Meses

Semanas

setembro

1

2

Outubro

3

4

5

6

Fases

7

Novembro

8

9

10

11

Dezembro

12

13

AA
+vol. -mais int

Março

Abril

Semanas

27

Fases

Hipertrofia ( localizada por articulação com mais volume)

29

30

31

32

15

Maio

33

16

17

18

19

20

fevereiro

21

22

23

24

Força máxima/Treino aeróbio (treino concorrente)

Meses

28

14

Janeiro

34

35

36

Junho

37

38

39

40

41

43

44

26

T

julho

42

25

45

agosto

46

47

48

49

5

51

52

DM

Resultados da Cliente A

Apresento agora os resultados obtidos pela a cliente A, que fiz a primeira
avaliação em 12/10/18, segunda avaliação em 14/12/18, terceira avaliação em 07/03/18.
A avaliação final não foi realizada devido à cliente ter entrado em estágio em Lisboa.
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Massa gorda

Neste gráfico 1 apresenta-se o percentual de massa gorda da cliente A.
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40
35
30
1ªAvaliação
Gráfico 1- % MG da Cliente A

Podemos observar no gráfico que da 1º avaliação para a 3º existiu um decréscimo
de MG

Perímetros

No gráfico 2, observamos as avaliações dos perímetros realizadas à cliente A.

111 110 109

125 122 120

80

39 38 37

60
40
20
Cintura

Anca

1ªAvaliação
Gráfico 2- Perímetros da cliente A

37

48,5 47

46

Analisando o gráfico notou-se que ao longo das avaliações houve uma baixa dos
perímetros.

Resistência Muscular
No gráfico 3, apresento as avaliações da resistência muscular, podendo verificar a
evolução da cliente em todas as avaliações.

40
30

35

36

29

20
10

10

1ªAvaliação

2ªAvaliação

3ªAvalição

Gráfico 3- Resistência da cliente A

Percebe-se que houve um aumento de resistência muscular nos dois testes avaliados.

Força Muscular
No gráfico 4, pudemos verificar as avaliações em relação à força muscular, onde
apresentamos através da estimativa de 1 Rm.

38

Kg
137

151

147

23

50
Leg Press

35

31

24

31

37

Puxador Alto

1ªAvaliação

2ªAvaliação

3ªAvaliação

Gráfico 4 Força Muscular cliente A

Visualizando do gráfico, percebe -se que quase em todas as avaliações feitas
houve um aumento de força exceto no exercício de Leg Press onde existiu um
decréscimo ligeiro de força.

3.3.2 Cliente B
O cliente B é um sujeito do sexo masculino, tem 26 anos, é estudante e é uma
pessoa que que frequenta o ginásio há 4 anos e sempre praticou futebol desde jovem.
Tinha como principal objetivo um plano de hipertrofia. Para dias de treino ele iria treinar
de 5 vezes/semana.
Para começar realizei um questionário PAR-Q ao cliente com nome, idade,
objetivo, qual a sua experiência em ginásio ou se costumava fazer exercício, a sua
disponibilidade, falamos um pouco sobre alimentação da cliente. Em relação aos fatores
de risco não havia nada apontar.

Nesta tabela verificamos os resultados referentes à 1º avaliação composição
corporal do cliente B
Tabela 19 1º avaliação composição corporal do cliente B

Parâmetro
IMC

Valor
23 kg/m ²

Classificação
normal

Relação cintura/anca
%MG

0,8
14,9

Sem risco
Normal
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Pregas
Medição da 1º avaliação de pregas
Tabela 20 1º Avaliação pregas cliente B

Pregas
Abdominal
Suprailíaca
Tricipital
Crural

12mm
14mm
1mm
7mm

Nesta tabela verificamos os resultados ás avaliações da resistência muscular obtidos
na 1 avaliação do cliente B
Tabela 21 Avaliação resistência muscular cliente B

Parâmetro
Valor
Teste
de
abdominais parciais
Teste de flexão de Braços
Teste de Seta e alcança

Classificação
32
53
27

Excelente
Excelente
Bom

1ª Avaliação do VO2máx do Cliente B
Tabela 22 Avaliação do Vo2 max cliente B

Parâmetro Valor Classificação
VO2máx
50,17kg/ bom
ml/m

Avaliação de força
No teste de força para este cliente utilizei apenas como referência de avaliação da
força muscular 3 exercícios: Prensa de pernas, Puxador alto e Prensa de peito.
Tabela 23 Avaliação de força cliente B

Exercício
Prensa de Pernas
Puxador alto
Prensa de Peito

Carga
290 kg
50 Kg
70Kg

Repetições
4
6
5
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Estimativa Rm
158 kg
58 kg
79kg

Princípios de treino cliente B
No cliente B, sendo um caso de hipertrofia, depois de fazer os testes iniciais e
avaliações, segundo as necessidades indicadas considerei de nível avançado, podendo ter
uma frequência de treino 4 a 7 vezes/semana.
Comecei por fazer a periodização, apesar de o objetivo ser a hipertrofia, sabia que
tinha que o motivar a consegui uma melhoria da funcionalidade, coordenação, agilidade,
equilíbrio e velocidade e também alterarmos a composição corporal.
Utilizei a periodização para o aumento da massa muscular (Bompa & Cornacchia
2000):
1ª fase; Adaptação anatómica
2ª fase Hipertrofia
3ª fase Treino Misto
4ª fase Força máxima
5º fase Definição de massa muscular
Dentro desta existem fases de transição onde existe baixa de intensidade e volume.

Tabela 24 Periodização usada no Cliente B
Meses

setembro

Semanas

1

2

Fases

3

Outubro
4

5

6

7

Novembro
8

9

AA

Meses

Março

Semanas

27

Fases

T

10

FM

29

12

30

31

32

13

14

15

34

T

DM1

35

36

17

18

19

38

39

40

fevereiro
21

22

42

T

DM2

43

44

45

24

25

26

TM

julho

41

23

T

Junho
37

20

H2

Maio
33

Janeiro

16

T

Abril
28

11

H1

Dezembro

agosto
46

47

48

49

5

51

52

T

Tentei aconselhar o meu cliente a que não se focasse só no exercício físico,
mas devia ter em conta a alimentação que ira ter durante os períodos de treino.
Em relação ao treino, antes de desenvolver a força tentámos fazer exercícios
leves e melhorar a flexibilidade articular, juntamente com tendões, e
desenvolver o tronco antes dos membros.
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•

Adaptação anatómica: tinha como objetivo preparar o sistema músculoesquelético, proporcionar equilíbrio e harmonia muscular e ainda prevenir
lesões através de carga progressiva. Como é um individuo de nível
avançado, o treino seria de 36666+6 a 6 vezes/semana, com 9 estações,
3 a 4 séries por sessão de treino, com intervalos de 30 a 120s, durante 4
semanas deste período;

•

Fase de Hipertrofia: aumentar a massa muscular para os níveis altos,
definir todos os grupos musculares, a melhorar a proporção entre os
músculos de todos do corpo. Fase que durou 12 semanas, 9 a 12
exercidos, com número de séries entre 3 a 5, intervalos de 35 as 45s 5 x
por semana. Métodos variáveis como repetições forçadas, séries
gigantes, combinadas, superséries (irei colocar planos em anexo);

•

Treino Misto: tentar proporcionar hipertrofia e ir introduzindo métodos de
força máxima para aumentar hipertrofia a longo prazo;

•

Treino de Força máxima: aumentar o conteúdo de proteína muscular
(hipertrofia crónica), fazer com que o musculo recrute o máximo de
hipertrofia musculares.

•

Definição Muscular: diminuir a massa gorda e definir os músculos. Para
isso sabe-se que tem que baixar cargas e aumentar volume;

•

Fase de Transição: diminuir volume e intensidade, para com isto facilitar
a remoção das fadigas da semana anterior. Serve para restaurar as
reservas energéticas e relaxar corpo e mente.

Resultados do cliente B
Massa gorda
Neste gráfico 5 apresenta-se o percentual de massa gorda do cliente B.
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12
10

1ªAvaliação

2ª Avaliação

Gráfico 5 Massa gorda do cliente B

Observa-se neste gráfico que o cliente B teve uma diminuição da massa gorda
desde a 1º avaliação para a 3º avaliação.

Perímetros
No gráfico 6, observamos as avaliações dos perímetros realizadas ao cliente B

79 73 72

99 98 97,5

85 83 82
34 35 37

30 31 33

50
Cintura

Abdominal
1ªAvaliação

35 35,1 36

Bicipital
2ªAvaliação

Gráfico 6 Perímetros cliente B

Denota-se uma baixa de perímetros na cintura, abdominal e anca enquanto nos
perímetros bicipital, bicipital contraído e geminal houve um aumento de comprimento
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Pregas
No gráfico 7 vemos as medições das pregas feitas ao longo das avaliações

Pregas
1,4 1,3

1,5

1

1
0,7

0,7 0,7 0,65

Abdominal
3ªAvaliação
Gráfico 7 Pregas cliente B

Verificamos no gráfico que houve diminuição de mm em todas as pregas.

Resistência Muscular

No gráfico 8, apresento as avaliações da resistência muscular.

Resistência Muscular
150
100
50

32

39

53

53

73

1ªAvaliação
Gráfico 8 Resistência Muscular do cliente B

Podemos observar uma grande evolução em termos de resistência muscular
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Força Muscular
No gráfico 9, podemos verificar as avaliações em relação à força muscular, que
apresentadas através da estimativa de 1 RM.

Kg
500
400
300
200
100

316

393

424

58

64

82

90

79

103

Horizontal
1ªAvaliação

3ªAvaliação

Gráfico 9 Força Muscular cliente B

Vê-se claramente que houve ganho de Força muscular em todos os grandes grupos
musculares.

3.4 Aulas de Grupo

Nesta divisão vou falar sobre as atividades que dizem respeito às aulas de grupo.
Irei abordar o tema das aulas de grupo, as observações feitas antes de lecionar as
aulas, como as modalidades foram distribuídas por estagiários, quais as fiquei de lecionar
e falar sobre elas, quais foram as metodologias utilizadas e ainda as dificuldades que
passei e as melhorias que ocorreram ao longo do estágio.
No início do estágio fomos observando alguns professores a dar as aulas de grupo
no IPGgym, com isto os estagiários poderiam fazer observações, para que nas semanas
seguintes estivessem mais aptos para lecionar essas aulas. Após as primeiras semanas de
observações, houve uma reunião com a tutora e com a diretora técnica do IPGgym, onde
foi definido a quem irai lecionar as aulas. Devido a não haver aulas para todos, tirando o
cycling que seria sempre uma pessoa a dar a aula, todas as outras iriam ser em grupos de
dois estagiários, um daria uma semana e o outro na semana seguinte.
Começando por as aulas que por mim foram lecionadas, de outubro a fevereiro
fiquei de lecionar as aulas de Fitball, Aerototal, HITT (esta foi trocada por Step ao longo
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do semestre). De março a junho fiquei com as aulas de Cycling duas vezes por semana,
crosstrainig e por diversas vezes localizada.
Sobre as aulas de grupo posso dizer que excederam a minha expectativa em vários
aspetos. Para começar a falar sobre este ponto, tenho a dizer que foi por causa das aulas
de grupo no IPGgym que optei em escolher este local para estagiar. Sabia que à partida
nos dariam confiança e liberdade para dar as aulas que provavelmente noutros ginásios
não me permitiriam esse à vontade. Como tinha dificuldades neste ramo do fitness optei
pelo IPGgym por isso mesmo. As minhas dificuldades centravam-se sobretudo nas aulas
ritmadas e controlos dos tempos musicais, com o passar do tempo melhorei a olhos vistos,
principalmente em aulas como step, cycling e aeróbica.
Em relação às modalidades em si, houve duas em que pensei que iria ter
dificuldades por diferentes razões. A que me custou mais e por ser logo uma das primeiras
foi o step, dado ser uma aula coreografada e em que temos que entrar nos tempos para
estar sempre no ritmo da música. No início das aulas tinha apenas uma curta parte da aula
coreografa e optei por mais tempo de aula de step atlético. De notar que no final do 1º
semestre tive melhorias consideráveis, pois conseguia fazer mais de metade da aula com
coreografia e apenas 10 minutos finais de step atlético.
Quanto ao cycling, de início pensei que seria uma dor de cabeça, porque durante
a licenciatura apenas falámos sobre ela e não fizemos essa modalidade, mas antes de a
lecionar fiz uma formação sobre ela, que me veio trazer novos fundamentos e métodos,
que utilizei para lecionar essa mesma modalidade. Nas outras aulas de estilo mais “livre”,
sempre me senti à vontade. Ia introduzindo exercício a exercício, e ia realizando
determinadas repetições e séries.
Sabemos que o instrutor das aulas de grupo possui um número de alunos com
diferentes níveis de condicionamento físico. Nesse sentido cabe-nos a nós como
instrutores avaliar em que nível eles se encontram para que as aulas possam correr dentro
da normalidade.
Para instruir as aulas de grupo temos que definir um ciclo de aprendizagem para
que as aulas corram da melhor maneira e todos os alunos consigam ter uma aprendizagem
competente.
No meu caso segui o ciclo de aprendizagem que Gallahue (2013) apresentou, que
se baseia nos níveis de estágios de aprendizagem das habilidades.
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Estágio 1: Nível iniciante, que se divide nos pontos 1.1 estágio das consciências,
1.2 Estágio da exploração e 1.3 Estágio de descoberta;
Estágio 2: Nível Intermédio/prático, que se divide no 2.1 estágio de combinação
e 2.2 estágio de aplicação;
Estágio 3: Nível Avançado onde o aprendiz já compreende totalmente a tarefa.
Em relação a estrutura da aula de grupo de acordo com Hass e Garcia (2008) o
técnico deve organizar uma sessão em fases distintas, como vou demonstrar em baixo:
Apresentação: dura aproximadamente 5%. Cumprimentar os alunos e fazer uma
breve apresentação do que vai constar a aula que materiais vão ser utilizados. Momento
importante, porque dá-nos sentidos de integração e interceção interajuda entre o grupo.
Aquecimento: dura aproximadamente 10% do tempo total da aula. Nesta fase, o
objetivo é preparar o corpo para o trabalho proposto.
Parte Principal: dura aproximadamente 75% do tempo total da aula, momento em
que centramos a escolha das propostas dos exercícios que estão planeados para a aula.
Parte Final/Retorno à calma: dura aproximadamente 5% do tempo total da aula,
com o objetivo de reduzir a frequência cardíaca por meio de atividades com menor
intensidade.
Encerramento: aproximadamente de 5% do tempo total da aula, sendo o momento
onde agradecemos aos alunos, falamos sobre a prestação dos alunos e fazermos referência
aos pontos positivos e negativos para saber o que temos que melhorar nas próximas aulas.
Em relação aos métodos de ensino podemos dizer que os exercícios ensinados,
dependem da complexidade, ou seja, podem ser de fácil execução e compreensão, ou
quando elaborados com uma complexidade maior, ensinar em partes e introduzi-los
gradualmente. Podemos falar em método direto, que é aplicado em exercícios de
complexidade baixa ou utilizamos o método por partes em exercícios de complexidade
alta.
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Em termos da variação do espaço para construção coreográfica/aulas localizadas
temos que considerar o movimento dos alunos no espaço. Segundo Guiselini (2007), na
construção de uma coreografia temos que ter em conta o movimento dos alunos no
espaço, o espaço possui os seguintes aspetos:
• nível onde se refere a altura na qual o movimento é realizado pode ser baixo,
médio ou longo;
• direção refere-se à trajetória do movimento, tendo como ponto de referência o
próprio corpo, executando nas mais variáveis direções;
• amplitude é a localização do copo e como os vários tamanhos e as várias
extensões do corpo são usados nos movimentos.
Também para se construir uma aula, o instrutor tem que considerar o equilíbrio
dos seguintes aspetos: fisiológicos, biomecânicos e psicomotores.
Equilíbrio fisiológico, relacionado com a intensidade, nas aulas devemos ter
blocos como movimentos mais intensos, a que se seguem depois por movimentos de
menor intensidade, para encontrarmos um equilíbrio para todos os alunos.
Equilíbrio biomecânico, temos que ter a preocupação de evitar que haja pontos de
stress excessivo e garantir que os membros inferiores ou superiores sejam estimulados
com a mesma intensidade.
Equilíbrio psicomotor neste ponto relacionamos o grau da complexidade dos
blocos coreográficos, os movimentos selecionados deverão ser aqueles que a maior parte
dos alunos conseguem fazer. Sendo que exercícios demasiado complexos podem
desmotivar o grupo, tendo em conta que os blocos mais simples podem desmotivar os
alunos mais avançados. Assim, os temos que intercalar muito bem para todos se sentirem
bem dentro do grupo.
Temos ainda que ter em conta o nível de aptidão dos alunos, duração da aula, o
tamanho da sala e o número de alunos, para que com isso possamos planear a aula de
maneira que corra tudo dentro da normalidade, tendo sempre espaço de manobra para
que, caso aconteça algo que não esta previsto, conseguir improvisar.
Durante as aulas que foram lecionadas por mim usei diversos posicionamentos do
professor e alunos. Sabendo que o professor nunca pode ficar de costas voltadas para os
alunos, na maioria das aulas foi utilizada a posição tradicional em que o professor atua
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frente aos alunos; no comando de voz, em que se iniciava os movimentos do lado
esquerdo (formato espelho) e do lado direito de os alunos, os alunos estavam intercalados,
com distancia entre eles para não existirem toques uns nos outros.
Em relação às habilidades de comunicação e expressão corporal fui muito atento
a não descuidar nenhuma parte, devido à imagem no mundo do fitness ser muito
importante. Assim preocupei-me com a preparação, falando com um discurso corrente e
sempre como boa disposição para todos os alunos. Tive sempre o cuidado máximo na
escolha da roupa, evitei sempre a ansiedade de falar com as pessoas pois devido à minha
experiência em trabalhos antigos nunca tive medo de abordar um aluno/cliente da melhor
maneira. Tentei sempre ter em conta o controlo da respiração, para não parecer cansado
durante as aulas, e procurei dar sempre ânimos e feedbacks, quer positivos quer negativos,
durante todas as aulas de grupo. Estive sempre atento a minha linguagem verbal e não
verbal, para exemplificar exercícios ou pedir algo aos meus alunos. Tentei sempre
antecipar os exercícios. Tive muita atenção à execução dos exercícios que é sempre
importante.
3.4.1 Aerototal

Modalidade semelhante ao Hiit com junção de aeróbico, que consiste na junção
de exercícios aeróbicos e musculação em alta intensidade, num treino intervalado, mas
seguindo uma coreografia. Tem uma duração de 45 min. Modalidade que foi dada por
nós no IPGym, de maneira a substituir a modalidade de Aeróbica.
3.4.2 Fitball

Nesta modalidade tenta-se que em todos os exercícios realizados se utili<e
preferencialmente a bola suíça, mas também podemos utilizar matérias diversos, como
elásticos, halteres e discos. Quando os exercícios com a Fitball são realizados em apoios
fixos, devido à instabilidade que a bola provoca tornam-se mais difíceis de realizar e são
mais desafiantes.
A Fitball apareceu para ser utilizada na reabilitação de problemas de postura e
para ajudar a evitar lesões. Nesta modalidade podemos conjugar vários tipos de treino,
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desde alongamentos, trabalho abdominal, condicionamento físico e localizado, força,
equilíbrio, flexibilidade e coordenação.
A metodologia que me pareceu que seria melhor para começar, até devido a ser
uma das primeiras aulas lecionadas, foi por repetições e séries, executando diversos
exercícios.
Esta aula, na minha opinião pouca desafiante ao fim de algumas aulas lecionadas,
devido aos alunos não conseguirem aumentar o rendimento quando propunha um
exercício um pouco mais complexo, ou seja, tinha que sempre procurar sempre maneira
de não elevar muito o nível dado os alunos não terem grande afinidade com a bola suíça.
Sendo que mesmo assim não me deixei abater e consegui sempre trazer andamento à aula
ou com jogos sempre com a utilização da bola ou com exercícios motivantes, como por
exemplo corrida em agachamento com a bola suíça na cabeça.

3.4.3 HIIT

O ACSM (2014) refere que um treino HIIT é composto por uma sucessão
alternada entre períodos de esforço e períodos de recuperação, com uma duração total de
20 a 60 minutos, em que o período de esforço pode variar entre 5 a 8 minutos, realizados
a uma intensidade de 80 a 95 % da frequência cardíaca máxima estimada. Os períodos de
recuperação podem ter uma duração igual ao período de esforço e são normalmente
realizados a uma intensidade de 40 a 50% da frequência cardíaca máxima estimada.
Podemos dizer que este tipo de modalidade veio dar-nos uma forma eficaz de
treinar em termos temporais devido a serem aulas curtas e de alta intensidade, que vão
logo alcançar benefícios na saúde, pois muitas vezes as pessoas não têm tempo para
treinar e esta aula combate isso mesmo. É uma aula eficaz dado a que promove um
dispêndio energético calórico maior especialmente no período de pós exercício. Aula
lecionada com música e trabalhada por partes do corpo, em que se usavam mais exercícios
que utilizassem diversas partes da anatomia humana, objetivo de melhorar a condição
cardiorrespiratória e a resistência muscular.
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3.4.4 STEP

Modalidade muita dinâmica, rimada, coreografada e normalmente com duração
de 30 a 45 minutos. Segundo Malta (1994) o Step é uma nova versão do velho banco
sueco e apresenta duas vantagens: plataforma reguláveis que permite que as pessoas com
diferentes níveis de condicionamento físico possam fazer as aulas .Esta modalidade foi
criada porque uma professora começou a usar o step como material de recuperação de
uma lesão do joelho devido ao impacto ser menor. Nos dias que correm o step é utilizado
para diversas atividades dentro dos ginásios, como por exemplo aulas de pump, aulas de
localizadas e aulas de Step. Aulas onde melhoramos a FC, aptidão cardiorrespiratória, a
composição corporal, resistência muscula, desempenho motor, socio-afetivos (devido a
ser uma aula de grupo e ritmada)
Aula dada com coreografias simples ou complexas, onde dependia dos seguintes
elementos: coordenação, do ritmo e do sentido espacial. Dentro destas aulas usei o método
de step coreografado onde seguia uma música com uma música coreografada e também
aula de step atlético onde usava exercícios mais livres, mas dentro do ritmo da música.

3.4.5 Localizada

A modalidade de Localizada consiste numa variedade de movimentos simples,
muitas vezes rítmicos, geralmente feitos com ou sem uso de equipamentos. Exercícios
esses que são destinados a aumentar a força e a flexibilidade corporal com movimentos
como flexões e saltos usando apenas do peso do corpo ou exercícios com ajuda de halteres
como bíceps curl.
O nome localizada é colocado pela forma como a aula é abordada, com os
exercícios priorizando séries para cada segmento muscular ou pelos segmentos articulares
e pelo facto de boa parte da aula ser de forma aeróbia, há uma melhora no sistema
cardiorrespiratório. O aluno ainda beneficiará do fortalecimento dos músculos de forma

51

geral. Aula dada com música e como no Fitball a metodologia que foi utilizada foi por
repetições e séries, executando diversos exercícios.

3.4.6 Crosstraining

Modalidade que nos traz exercidos de alta intensidade, aula composta por
exercícios explosivos e com cargas tendencialmente elevadas, intervalos curtos e pausas
entre os exercícios de alta intensidade curtas, o que eleva a queima de gordura tanto
durante como após o treino, maximizando a perda de peso/massa gorda; utilização de
movimentos funcionais, com diferentes intensidades, para que o corpo seja desafiado a
cada sessão de exercícios também exercícios mais globais onde o corpo é trabalhado
como um todo como HITT também são treinos de curta duração.
Aula lecionada com música e que trabalha diversas partes do corpo, utilização de
exercícios de corpo que nos dessem resistência muscular, flexibilidade e ainda
condicionamento da aptidão cardiorrespiratória.

Figura 11 Aula de CrossTrainnig

3.4.7 Cycling

O cycling é uma modalidade que se baseia no ciclismo real. Com esta aula
podemos dentro da sala de aula simular situações de pedalar em linha reta, em montanha
e sprint. O cycling é uma das modalidades mais em voga em todos os ginásios, devido a
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ser uma aula que melhora diversas capacidades, como a cardiovascular e a respiratória,
tendo ainda benefícios musculares.
A aula é planeada dentro de 5 zonas de treino: a zona 1 (muito suave) <60% FC
MAX. na escala de borg 1-2; zona 2 (suave) 60-70% FC MAX. e na escala de borg 3-4;
zona 3 (moderado) 70-80% FC MAX. e na escala de borg 5-6; zona 4 (forte) 80-85% da
FC MAX. e nas escala de borg 7-8; zona 5 ( muito forte) 85-92% da FC MAX. e na escala
de borga de 9-10.
As aulas foram dadas com músicas. Através desta escala aumentava a dificuldade,
através da carga e da cadência que utilizava para simular as situações de plano sentado,
plano de pé, saídas, montanha sentado, montanha de pé, saídas de pé e sprints. No anexo
deixo um exemplo da aula de cycling.

Figura 12 Aula de Cycling

3.5 Populações Especiais
Quanto ao envelhecimento pode ser divido em primário e secundário, no 1º existe
p deterioração inevitável da estrutura e função celular, independentemente do ambiente
ou doença; no 2º existe uma deterioração por causas de doenças ou fatores ambientais,
como tabagismo, radiação ultravioleta e inatividade física que não são inevitáveis.
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Como já tinha feito referência, durante este estágio houve mais uma área
importante onde poderíamos intervir como estagiários. Foi o Guarda+ 65, projeto
desenvolvido pela Camara Municipal, em parceria com IPGgym.
Este projeto veio ao encontro de um tema que é muito abordado no dia a dia que
é o envelhecimento e atividade física. Sabe-se que existem estudos sobre as
recomendações de atividade física para a população idosa, onde se colhem benefícios na
aptidão cardiorrespiratória e força e potencia muscular.
Com isso, abordamos um tema que me irá ser importante no futuro, devido ao
facto de a população idosa ser é uma área que cada vez mais vai recorrer aos personal
trainer para ganhar mais qualidade de vida, sendo assim tornou-se bom para minha
aprendizagem acompanhar este grupo de populações especiais.
Era-nos pedido que guiássemos os idosos fazendo correções posturais,
monitorizar o treino e observar os planos dos idosos, para ver se se encontravam
adequados ou poderia haver uma reformulação. Contudo, vem só a motorização do treino
dos idosos foi importante, o fator social foi necessário para interagir com estas
populações. Tive que mudar a minha maneira de interação devido à idade ser diferente
daquelas que eu estava habituado na sala de exercício e aulas de grupo.

3.6 Atividades pontuais
Realizámos diversos trabalhos para o IPGym como o Celorico Sportfest e aula de
zumba, na passagem de ano académica na Guarda

3.6.1 Celorico Sportsfest

No dia 13-10-2018, foi feita uma ida a um evento desportivo que foi realizado nos
dias 12, 13 e 14 de outubro de 2019, o Sports Fest, com alguns dos meus colegas
estagiários e o orientador com o intuito de promover o IPGym.
O objetivo do Sports Fest era promover a prática desportiva, assim como
proporcionar um fim de semana diferente replete de atividades desportivas.
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No dia em que fui escalado para ir representar a minha instituição no evento, as
modalidades que foram lecionadas foram: Zumba, Muay Thay, aulas de Salsa e Kizomba,
Judo, diversos treinos em circuito e ainda Fit Brazil.
Foi uma experiência interessante devido ás aulas observadas e a interação com
outros interrutores que já se encontram no mercado de trabalho.

Figura 13 Celorico Sports Fest

3.6.2 Dança IPGgym
No dia 20-12-2018 fizemos uma atividade em representação do IPGgym, com o
intuito de promover as aulas de Zumba do nosso ginásio.
Realizamos coreografias de Zumba, em conjunto com outros ginásios que também
apresentaram aulas suas como promoção das suas atividades.
Foi uma experiência interessante, pela possibilidade de realizarmos as aulas para
diversas pessoas presentes no recinto do evento, visto nunca termos estado a orientar uma
aula para tantas pessoas e a pressão acaba sempre por ser diferente. Também fazer e
observar os outros instrutores a realizar as suas aulas acaba sempre sendo importante,
devido a experiência que têm visto que se encontram no mercado de trabalho, foi sempre
bom e importante ter a noção de como as instituições onde poderão vir a trabalhar
funcionam.
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Figura 14 Dança IPGgym

3.7 Atividades complementares
Ponto onde são referidas as atividades que realizei para complemento do estágio, que
achei que seriam importantes para a minha formação como profissional de exercício e
bem-estar.
3.7.1 Ação de Formação em Cycling
Formação realizada no dia 1 e 2 de marco no ginásio Bem Estar, na Guarda.
A formação foi EAC CYCLING® que pertence a Eacsystem e é uma modalidade
de treino cardiovascular baseado no ciclismo, no qual se obtém todos os benefícios que
se pode ter no treino de resistência.
Os instrutores aprendem uma infinidade de recursos para que as suas sessões
ofereçam a maior qualidade e segurança dentro do ciclismo indoor. De salientar que o
cycling é umas das modalidades de fitness em grupo mais fáceis de praticar, onde se atingi
os objetivos de forma muito rápida e eficaz.
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3.7.2 Fitnesstalk

Sessão em que se falou sobre a importância da comunicação e treino personalizado
e a importância das novas tecnologias na promoção da nossa atividade como personal
trainer.
3.7.3 Ação de Formação de futebol: formar para jogar

A Ação de Formação que realizou-se no dia 27 de maio de 2019, no Auditório do
Instituto Politécnico da Guarda, entre as 13h30 e as 19h00.
Primeiro oradora, Marisa Gomes, falou sobre as competências a desenvolver no
futebol, que competências e como; o orador Rui Pacheco que falou sobre ensino de
meninos e meninas a jogar futebol, depois Paulo Gomes incidiu sobre a academia do
Sporting Clube de Portugal, quarto oradora Mónica Jorge abordou o tema meninas
também sabem jogar futebol e, por ultimo, José Couceiro desenvolveu o tema desafios
para a formação dos jogadores em Portugal.
3.7.4 Formação de Cross training

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) organizou um curso intensivo de Cross
training, nos dias 31 de maio, 1 e 7 de junho, orientado pelo formador Juvenal Fernandes,
que tem uma vasta experiência nacional e internacional neste tema.
O curso está acreditado pelo Instituto Português da Juventude e Desporto, no
âmbito da formação contínua, para Técnicos e Diretores de Exercício Físico (3 U.C.).
1º dia : Fundamentos do Cross Training; Condicionamento Metabólico; ginástica
e Calistenia; Halterofilismo Olímpico – Snatch.
2º dia: halterofilismo Olímpico - Clean & Jerk; Movimentos com Kettlebells.
3º dia: Planeamento; Periodização e Prescrição de treino

3.8 Atividade Promoção
A atividade física tem vindo a desempenhar um importante papel nas nossas vidas,
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abrangendo várias vertentes, desde a nossa saúde e o próprio bem-estar até á melhoria da
aparência física em conjunto com o aumento da autoconfiança. No entanto, os níveis de
doenças relacionadas com o aumento de peso e o sedentarismo também têm vindo a
aumentar. De modo a ajudar a combater esses problemas, o nosso projeto tem como
objetivo abranger não só́ a comunidade do IPGym mas também fora dele, de modo a trazer
o máximo de pessoas a experimentar uma atividade relacionada com o Cross Training,
ajudando assim o combate ao sedentarismo, acabando por funcionar também como uma
forma de promoção do IPGym.
Destinou-se este evento destina-se a todos os utentes do IPGym bem como a toda
a comunidade do IPG e fora dele, sendo que qualquer um pode participar.
Através do Cross Training, conseguimos aumentar rapidamente a nossa condição
física geral, através de exercícios realizados num determinado tempo. De modo a colocar
uma atividade mais lúdica, achámos por bem introduzir um Peddy-Paper, que se resume
a uma prova que consiste em orientação de equipas num percurso onde estão associadas
perguntas ou tarefas correspondentes aos diferentes pontos intermédios e que podem
determinar a passagem á parte seguinte do percurso.
O percurso foi composto por 5 estacões espalhadas por todo o campus da ESECD
e pela ESTG em que os participantes terão de realizar os exercícios correspondentes a
cada estacão para poderem passar á etapa seguinte. Ganha a equipa que terminar primeiro
o circuito.
A equipa vencedora seria presenteada com um mês gratuito no IPGgym, sendo
que houve prémios paras as categorias masculina e feminina.
O evento foi realizado no dia 29 de maio de 2019, por volta 18:30h e teve início
na sala de Exercício do IPGgym. Todos os participantes deveriam se inscrever no
IPGgym, sendo que só foi possível efetuar a inscrição em equipas de dois elementos. A
propaganda deste evento foi feita através de Posters.
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Tabela 25- Resumo da Atividades Realizadas

Casos de Estudo

4

Acompanhamento dos Casos de
Estudo
Acompanhamento
em sala de exercício
Observadas

1 vez por semana cada cliente.
Variável da quantidade de pessoas
presente
5

Planos de Aula

39

Partilhadas

5

Autónomas

44

Populações
Especiais

Acompanhamento Guarda +65

Rotatividade quintas-feiras
c/colegas de estágio

Atividades
Pontuais

Celorico Sportsfest

Observar aulas de grupo;
Propaganda ao IPGym

Dança IPGym

Atividade de Zumba na Guarda
realizada

Sala de
Exercício

Aulas de
Grupo

Ações de
Formação

Atividade de
Promoção

Fitness talks
Formação de futebol: formar
para jogar
Formação Cycling
Formação de Cross Training
Peddy-Paper

Realizado Peddy Paper com junção
de cross trainning
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Reflexão Final
De modo a finalizar este relatório, vou dar um parecer final sobre tudo o que
aconteceu durante o estágio, finalizando assim uma etapa muito importante na minha vida
pessoal e para o meu futuro profissional.
No decorrer do estágio, a minha evolução foi evidente, tanto ao nível prático como
teórico. Sinto-me muito à vontade nas explicações e instruções que dou aos alunos, tanto
em sala de exercício como em aula de grupo. Este estágio foi um processo fundamental
para que eu obtivesse uma evolução em todas as vertentes da profissão de personal
trainer. Com o efeito daqui para frente acho que serei cada vez melhor profissional, muito
devido ao tempo passado neste local de estágio.
Abordando um pouco os objetivos que me propus atingir, acredito que os cumpri.
Na sala de exercício, consegui realizar o mais importante que foi o planeamento e a
prescrição do exercício físico para aos clientes. Dentro das aulas de grupo foi onde tive
uma maior evolução, sendo que era na área das atividades de academia que me sentia
mais inseguro no início do estágio, principalmente no que dizia respeito às aulas
coreografadas.
Na terceira área, das populações especiais, sinto que foi uma experiência que me
enriqueceu muito como profissional do exercício físico e bem-estar, visto que é uma
população que muito provavelmente irá requerer os meus serviços no futuro.
De forma geral, posso concluir que fui um estagiário sempre assíduo e ativo em
todas as atividades a que me propus, ou seja, sempre com total disponibilidade para ajudar
os meus colegas. Demonstrei responsabilidade, muita humildade característica muito
importante para facilitar a aprendizagem, e ainda demonstrei polivalência em todas as
áreas a que era chamado.
Falando agora sobre os meus colegas estagiários, foi um grupo de pessoas que
levo para vida. Não houve rivalidades, não houve mal-estar e havia sempre
disponibilidade de todos para nos ajudarmos e suprir os erros uns dos outros.

61

Em relação à instituição que me acolheu, tenho que referir que os tutores foram
sempre disponíveis para nos ajudar. Em termos das instalações não são as melhores que
existem no mercado, mas acho que tinham tudo que nos fará falta no mundo de trabalho.
Acho que não ter um profissional de desporto sempre em cima de nós acaba por nos ajudar
de maneira que temos que estar sempre responsáveis e atentos a tudo o que se passa à
nossa volta e não esperamos que alguém o faça por nós, o que é fundamental para nos
tornarmos a iniciativa. Devo fazer referência que em termos das salas, a sala de exercício,
se tivesse luz natural seria mais cómoda para os clientes do IPGgym, um pouco como a
sala onde se realizam as aulas de grupo.
Ainda abordar uma parte que para mim seria de melhorar. Os clientes, a partir do
momento em que se inscrevem no ginásio deviam ser obrigados a seguir certas regras
logo de inicio, porque depois torna-se difícil aos estagiários porque a maior parte dos
clientes do ginásio são nossos colegas de escola e por muitas vezes não nos levam a sério.
Posso dizer com toda a certeza que esta foi uma das melhores experiências da
minha vida, tanto a nível pessoal como profissional, e se o tempo voltasse atrás voltava
sem duvida a escolher este local para estagiar, foi uma instituição que me permitiu e errar
e ajudou-me a ser melhor profissional.
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Anexo II Lista de Material do IPGgym
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Sala de Exercício:
•

Máquinas de adutores, abdutores e glúteos;

•

Leg Press;

•

Leg Extension;

•

Mesa Isquiotibiais;

•

Máquina de abdominais;

•

Máquina de tricípite sural;

•

Máquina de Lombares

•

Barra Guiada;

•

Puxador Alto;

•

Remada Horizontal;

•

Máquina de Cabos;

•

Press de Peito vertical;

•

Peck Deck;

•

Base de Apoio;

•

Supino Plano;

•

Banco Scott;

•

Barras em Z;

•

Barra Olímpica;

•

Ergómetro Passadeira;

•

Ergómetro Remo;

•

Stepper;

•

Bicicletas;

•

Bozu;

•

Tobu;

•

Bola Medicinal;

•

Corda Fitness;

•

Escada;

•

Bola Insuflável;

•

Bola da Esponja;

•

Corda Militar;

75

•

TRX;

•

Elástico da baixa Resistência;

•

Elástico de Alta Resistência;

•

Halteres de 1kg a 30kg;

•

Discos de 1,5kg a 20kg;

•

Kettlebell de 6kg a 20 kg;

•

Viper de 4kg a 12kg;

•

Powerbag;

•

Caneleiras;

•

Steps;

•

Barras;

•

Tapes de Fitness;

•

Rolos de Libertação Miosfascial;

•

Apoio cervical;

•

Bancos,

•

Caixas; Molas;

•

Bicicletas de Cycling;

•

Palco.

Sala de Cardiofitness
•

Steps;

•

Barras,

•

Tapete de Fitness;

•

Fitball:

•

Halteres de 0,5kg, a 5kg,

•

Discos de 1,25kg a 5kg;

•

Molas,

•

Mini Trampolim

76

Anexo III Observação de aula de grupo
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•

Observação aula Cycling no ginásio IPGgym

Data 11/10/2018

Hora: 18:45 Nº clientes:12 Duração:

45 minutos

Observado: Cláudia

Observador: Ricardo

Almeida

No início de aula a instrutora cumprimentou os alunos e logo de seguida
apresentou os conteúdos da aula.
Notou-se que a aula foi preparada pois a instrutora mostrava confiança e segurança
durante o ensino.
Em relação ao clima de aula era agradável e positivo, interagindo sempre com os
clientes, demonstrandoempenhoeentusiasmosporpartedosclientesedainstrutora. Aaula
estava organizada pelo Aquecimento que foi de 5 minutos a pedalar,
sendo que cada um o poderia fazer ao seu ritmo. A parte fundamental que foi de 35 minutos
constituído por partes de subidas (Montanha) e sprints, tendo gerido bem o tempo de
aula.
A instrutora estava sempre a dar feedbacks positivos, motivacionais, prescritivo,
auditivos e em grupo.
O método deensino utilizado durante aula foi o misto, poisnoinício de cada música
era feita uma análise de tudo e no decorrer da música o estilo de ensino utilizado foi o
comando apresentando osexercícios queos clientes deveriam praticar.
O retorno á calma foi de 5 minutos pedalando lentamente com o intuito de baixar
a frequência cardíaca e alongar no final.

79

80

Anexo IV Teste Parq-YOU
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Avaliações – Ficha de Recolha de Dados
Data: 15
/10
/ 18_
Nome do Avaliador: Marcelo
_ _
_ _ _ _
___ _
PARQ – YOU
1. Alguma vez o seu médico lhe disse que tinha problemas cardíacos e
que apenasdeviapraticaratividadefísicarecomendada por um médico
2.Sente dores no peito quando faz atividade física?

Sim

Não
X
X

3. No mês passado, sentiu dores no peito enquanto não fazia atividade
física?
4. Perde oequilíbriodevidoa tonturas oualguma vez ficou inconsciente?

X

5. Tem algumproblema ósseo ou articular quepode piorar devidoa uma
mudança na sua atividade física?
6. Atualmente o seu médico prescreveu-lhealgum medicamento para a
pressão arterial ou para problemas cardíacos?
7. Conhece qualquer outra razão pela qual não deva praticar atividade
física?

X

Fatores de Risco
Idade
História Familiar
Fumador
Colesterol
Diabetes
Asma
Estilo de vida
Outros Dados
Medicação
Lesões/operações
Suplementação
Outros

Situação

X

X
X

F.risco (S/N)

20
Enfarte miocárdio
sim
não
não
sim
+/-

Situação

F.risco (S/N)

Alergias na primavera
Operado ao joelho
Não
-----
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Anexo V Avaliação da Composição Corporal
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Avaliação Composição Corporal
Exemplo cliente A
DATA:

1ªAvaliação 2ªAvaliação
12/10/18

Altura
Massa Corporal
IMC
% Massa gorda
Perímetros
Cintura
Abdominal
Anca
Bicipital
Bicipital (contraído)
Geminal

14-12-18

3ª Avaliação
07-03-18

175 cm
116,2KG
37,9
kg/m2
42.0 %

175cm
114,3 Kg
37,32
kg/m2
38,2 %

111 cm
125 cm
124 cm
39 cm

110cm
124cm
120cm
39cm

109cm
122cm
119cm
38

48,5 cm

47 cm

45
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175cm
111Kg
36,2
kg/m2
36,2%

4ª Avaliação
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Anexo VI Avaliação da Resistência Muscular
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Anexo VII Avaliação da Força Muscular
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Anexo VIII Exemplos Planos de Treino Sujeito A
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Exercício
Puxador alto

Carga

Prensa de Pernas
Supino Horizontal
Leg extension
Remada horizontal
Leg curl
Butterfly
Press de ombros
Bicepe curl
Tricepe maq- de cabos

Séries
3

Repetições
15/20

3
3
3
3
3
3
3
3
3

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20

Pausa

Aquecimento: 10 minutos de bicicleta
5 minutos de passadeira.
Final do treino Abdominais/ com 10 minutos de cardio

Exercício
Butterfly
Leg Curl
Remada Horizontal máquina
Leg Extension
Elevacao alternada para a frente
com halteres (ombros)
Prensa de Pernas
Máquina Lombar
Prancha normal
Prancha lateral

Carga
15
15
20
15
5

Séries

Repetições
15
15
15
15
15

60
15
20
15
1min
15
30 seg
cada lado
Aquecimento: 8 minutos andar na passadeira 3 a 5 km; mobilidade articular.
Cardio: 10 minutos de bicicleta
5 minutos de remo
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Pausa

Exercício
Fitball- Agachamneto c/ bracos
em extensão
Cordas-Onda dupla
Fitball- Flexao do joelho
Corda- Ondas alterna, frente/ trás

Carga
Corporal

Séries
3

Repetições
30 seg

Pausa
30

Corporal
Corporal

3
3

30 seg
30 seg

30
30

Corporal

3

30 seg

30

Fitball- abdutores
Corda- Serpente

Corporal

3

30 seg

30

Corporal
Corporal

3
3

30 seg
30 seg

30
30

Corporal
Corporal

3
3

30 seg
30 seg

30
30

Corporal

3

30 seg

30

Fitball-Adutores( em pé c/um pé
em cima da bola, deslizar no
sentido proximal-distal)
Corda- serpente frente/trás
Fitball-Crunch lateral + Crunch
invertido
Fitball Jacknife

Aquecimento: 7 minutos de passadeira e 3 de remo
Finalizar: 10 minutos passadeira

Exercício
Prensa de Peito

Carga
30kg

Séries
4

Repetições
15

Remada Horizontal

30Kg

4

15

Press de ombros

20Kg

4

15

Bicepe c/ maquina de cabos

15Kg

4

15

Tricips á testa com barra

20Kg

4

15

Aquecimento: 8 minutos andar na passadeira 3 a 5 km; mobilidade articular.
Cardio: 10 minutos de bicicleta
5 minutos de remo
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Pausa

Anexo VIX Exemplos Plano de treino sujeito B
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2.Hipertrofia I e II

Exercício
Supino
Aberturas
Puxador alto

Séries
3
3
3

Repetições
8 a 10
12
12

Pausa
90
60
60

Serrote
Press militar
Abdominais

3
3
3

12
8-10
30

60
90
30

Aquecimento: 8 passadeira; mobilidade articular.
Cardio: 10 minutos de bicicleta
10 minutos de remo

Exercício
Agachamento

Séries
3

Repetições
8-10

Pausa
90

Lunges

3

12

60

Leg press

3

8-10

60

Leg curl

3

12

60

Leg extension

3

12

60

Gemeos sentado

2

15

60

Gemeos de pé

2

15

60

Abs

3

15

60

Aquecimento: 8 minutos passadeira; mobilidade articular.
Cardio: 15 minutos de bicicleta
5 minutos de remo

Treino tabata
Exercício
Fitball- Agachamneto c/ bracos
em extensão
Cordas-Onda dupla

Carga
Corporal

Séries
3

Repetições
30 seg

Pausa
30

Corporal

3

30 seg

30

Corporal
Fitball- Flexao do joelho
Corda- Ondas alterna, frente/ trás Corporal
Corporal
Fitball- abdutores

3

30 seg

30

3

30 seg

30

3

30 seg

30

Corda- Serpente

Corporal
Corporal

3
3

30 seg
30 seg

30
30

Corporal
Corporal

3
3

30 seg
30 seg

30
30

Corporal

3

30 seg

30

Fitball-Adutores( em pé c/um pé
em cima da bola, deslizar no
sentido proximal-distal)
Corda- serpente frente/trás
Fitball-Crunch lateral + Crunch
invertido
Fitball Jacknife

Aquecimento: 7 minutos de passadeira e 3 de remo
Finalizar: 10 minutos passadeira
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Exercício
Prensa de Peito

Séries
4

Repetições
5

Agachamento

4

5

Puxador alto

4

5

Prensa de pernas

4

5

Pausa

Aquecimento: 8 minutos na passadeira; mobilidade articular.
Cardio: 10 minutos de bicicleta
5 minutos de remo

Exercício
Prensa de
pernas
Supino
Leg
Extension
Puxador
alto
Leg curl

Sem1
3Nº rep
até 30s
por
exercíci
o int 1
min

Sem2
40 rep
por
exercíci
o int
1min

Sem3
50 reps
por
exercíci
o
Int 1min

Press
militar
Exercício
de tricpes
Exercício
de bíceps
abdominai
s
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Sem4
2
exercício
s juntos
sem int/
Int por 2
exercício
s
1min

Sem5
4
exercido
s juntos
int por 4
exercício
s
1min

Sema6
8
Exercício
s juntos
sem int
descansa
1 minuto
entre
séries

Anexo X Exemplo Aula de Fitball
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Objetivo: Força e equilíbrio
Tempo total: 45 minutos

Instrutor: Ricardo Almeida
Data: 15/01/2019 | Hora: 18:45

Organização da carga: Da posição de pé para a posição deitada
Intensidade: Alta

Nº de exercícios: 12
Nº de Séries 3 Nº de Reps: 16
Intervalo de repouso: 10 S

Fundamental

Aquecimento

Imagem

Exercícios
Balanços com
extensão dos braços
c/ bola ao lado
Balanços com
extensão dos braços
c/ bola à cima de um
lado e a baixo ao
lado contrário
Rodar braços à
frente c/ bola
Lunge lateral c/ bola
à frente
Lunge lateral c/
rotação do tronco
c/ bola
Cruza a perna atrás e
toca com a bola à
frente

Grupos musc.

Bola encostada a
parede e realizar
uma prancha de
antebraços
Agachamento com
elevação lateral da
perna

Nº reps

Séries

Material

32
tempos

-------

-----------

32
tempos

-------

-----------

-------

-----------

-------

-----------

32
tempos

-------

-----------

32
tempos
32
tempos

Abdominais Oblíquos
e Glúteos

Jumping Jacks com
bola

Afundo lateral com
bola no pé

Critérios de êxito

Adutores

Parede Abdominal

Glúteo e abdutores

•
•

Costas direitas
Rotação do tronco

16

3

Bola de
Fitball

•

Afastar as pernas juntamente
com a elevação dos braços

16

3

Bola de
Fitball

Tronco direito
Afastamento da perna
longitudinalmente

16

Bola de
Fitball

Tronco direito
Braços fletidos sobre a bola

16

Bola de
Fitball

16

Bola de
Fitball

16

Bola de
Fitball

Tronco direito
Braços fletidos sobre a “bola
suiça”
Elevação alternada das pernas

16

Bola de
Fitball

Apoiar a barriga sobre a Fitball
Flexionar o tronco sobre a
Fitball
Olhar acompanha o movimento

16

Bola de
Fitball

Tronco direito
Não deixar passar os joelhos das
pontas dos pés
Tronco direito
Pés em posição oblíqua
Elevação dos calcanhares

Agachamento sumo
com bola na parede

Glúteos e Adutores

Prancha de
antebraços na bola
com elevação da
perna alternada

Parede abdominal

Flexão lombar

Lombares

Prancha de braços
com bola nos pés

Parede Abdominal

Tronco direito
Pernas sobre a bola
Braços em extensão à largura
dos ombros

16

Bola de
Fitball

Ponte de glúteos
dinâmica

Glúteos e Isquiotibiais

Deitada de costas sobre a bola
Dobrar os joelhos e elevar a
anca, contraindo os glúteos

16

Bola de
Fitball

105

Relaxamento

Deitados no chão
elevar as pernas com
a bola

Parede Abdominal

•
•
•

Costas encostadas ao chão
Pernas agarram a bola
Subir e descer as pernas

16

3

Bola de
Fitball +
Colchão

Deitados no chão
pernas a 45º rotação
do tronco com bola
nas mãos

Parede Abdominal
(Oblíquos)

•
•
•

Pernas em flexão
Costas encostadas ao chão
Rotação do tronco

16

3

Bola de
Fitball +
Colchão

•
Alongar peito,
abdominal e MI

Peito, abdominal e MI

•
•

Deitada na bola de barrida para
cima
Bola na zona lombar
Pernas em extensão

15 seg

------

Bola de
Fitball

Alongar costas

Costas

•
•
•
•

Sentada sobre os calcanhares
Curvar as costas
Braços em extensão
Palma das mãos sobre a bola

15 seg

------

Bola de
Fitball +
Colchão

•
Alongar glúteos e
isquiotibiais

Glúteo, isquiotibiais

Em pé, pousar um pé sobre a
bola e realizar extensão da perna
a trás
Manter o tronco direito

15 seg

------

Bola de
Fitball

Alongar
isquiotibiais

Isquiotibiais

Fletir a perna de trás
Extensão da perna da frente
sobre a bola

15 seg

------

Bola de
Fitball

•

•
•

•
Alongar gémeos

Gémeos

•
•
•

Alongar abdominais
oblíquos

Abdominais oblíquos
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•

Extensão de uma das pernas a
trás
Braços apoiados na bola á frente
do tronco
Tronco direito

15 seg

------

Bola de
Fitball

Sentada sobre os calcanhares ao
lado da bola
Apoiar o tronco na bola levando
os braços cair para o lado
contrário das pernas

15 seg

------

Bola de
Fitball +
Colchão

Anexo XII Plano de aula de Aerototal
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Fundamen

Aquecimento

Exercícios

Grupos musc.

Critérios de êxito

Step Touch
Step Touch com
braços alternados à
frente
Step Touch com
braços juntos à
frente
Step Touch com
braços à cima da
cabeça alternados
Step Touch com
braços à cima da
cabeça juntos
Pés alternados cruza
à frente
Pés alternados cruza
atrás
Elevação dos
joelhos
alternados

Pernas

Agachamento com salto: Consiste
em executar um agachamento em que
na fase excêntrica damos um salto
afastando as pernas para os lados. Na
fase concêntrica voltamos a juntar as
pernas;
Skipping alto: De pé, Tronco direito,
olhar em frente, vamos fazer uma
corrida exagerada no mesmo lugar
puxando bem os joelhos para cima;
Lunge dinâmico: Consiste em
executar o lunge de forma dinâmica
alternando as pernas de trás para a
frente através de um salto;
Lunge lateral: Consiste em executar
um lunge de forma lateral em que
afastamos uma das pernas enquanto
que outra permanece fixa. A perna
que afasta executa uma flexão do
joelho enquanto que a perna fixa deve
ficar em extensão.

Costas, Bicep e Ombros
Remada horizontal: Com o tronco
fletido á frente, joelhos ligeiramente
fletidos, braços juntos ao corpo vamos
puxar os halteres em direção ao nosso
abdominal;
Bicep curl: Joelhos ligeiramente
fletidos, tronco direito vamos executar
flexão do antebraço em relação ao
braço alternadamente com os dois
braços;
Elevação frontal dos braços: Joelhos
ligeiramente fletidos, tronco direito,
com os braços em extensão vamos
elevá-los até á linha dos ombros;
Dead lift romeno: Em pé, segurando
os halteres, vamos inclinar o tronco
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Tempo de
execução
32 tempos

Tempo de
transição
------

32 tempos

------

32 tempos

------

32 tempos

------

32 tempos

------

32 tempos

------

32 tempos

------

32 tempos

------

para a frente, fletindo um pouco os
joelhos, sem realizar curvatura
lombar, vamos levar os halteres um
pouco a baixo da linha dos joelhos;

Peito, Tricep e Ombros
Flexões

Flexões: Em posição de prancha
vamos realizar a flexão dos cotovelos
levando assim o peito junto ao chão;

Peito e Tricep
+

25´´
Tricep francês: Sentados no colchão,
+
com uma perna á frente e outra atrás,
25´´
vamos levar os halteres acima da
cabeça com os braços em extensão e
com a flexão dos cotovelos vamos
trazer os halteres para trás da cabeça;

Tricep francês com
halteres

15´´

Abdominal

Crunchs
Abdominal
+
Flutter kicks

Abdominal bicicleta
Abdominal
+
Tocar nos calcanhares

Crunchs: Em decúbito dorsal, com os
joelhos fletidos, vamos retirar a
cabeça e as omoplatas do chão
realizando expirações, contraindo
25´´
assim o abdominal;
+
25´´
Flutter kicks: Em decúbito dorsal,
vamos retirar as omoplatas do colchão
apoiando os antebraços, a lombar e os
glúteos. Tendo as pernas em extensão,
vamos levantá-las do solo realizando
assim pequenos batimentos com elas.
Abdominal bicicleta: Em decúbito
dorsal, com as mãos colocadas junto
ás orelhas e com as pernas em
extensão, vamos trazer o joelho
direito ao peito e o cotovelo esquerdo
até ele realizando assim uma rotação 25´´
do tronco. Realizar este movimento
+
alternadamente com membros
25´´
esquerdos e direitos, simulando o

15´´

15´´

pedalar numa bicicleta;
Tocar nos calcanhares: Em decúbito
dorsal, com os joelhos fletidos e com
os braços em extensão, vamos levar as
mãos aos calcanhares alternado lado
direito e esquerdo;

Alongar pescoço

Alongar pescoço

Esternocleidomastóideo

Músculos posteriores do
pescoço

• Puxe a cabeça com uma das
mãos até sentir uma leve
pressão lateral do pescoço.

•

Colocar as mãos sobre a
cabeça e pressionar para
baixo

horário e no sentido antihorário.

para o lado contrário
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15s

------

15s

------
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Anexo XIII Exemplo de Plano de aula STEP
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Objetivo: Força e equilíbrio
Tempo total: 45 minutos

Instrutor: Ricardo Almeida
Data: 29/11/2018 | Hora: 18:45

Organização da carga: Da posição de pé para a posição sentado
Intensidade: Alta

Nº de exercícios:
Nº de Séries Nº de Reps: 16
Intervalo de repouso: Aula por tempos

Exercícios
Balanços com
extensão dos braços
c/ bola ao lado
Balanços com
extensão dos braços
c/ bola à cima de um
lado e a baixo ao
lado contrário
Rodar braços à
frente c/ bola
Lunge lateral c/ bola
à frente
Lunge lateral c/
rotação do tronco
c/ bola

Aquecimento

Imagem

Grupos musc.

Critérios de êxito

Bloco 1

Fundamental

Passo Básico
esquerda/direita

Chute ao lado d/e

Joelhos D/E

Bloco 2

16T

Joelho para o
lado esquerdo e
passa para o
lado direito por
cima do Step e
em seguida
Inverso

16T

16T
Bloco 3

Cavalinho

16T

16T

Mambo
16T

Giro em cima do step
16T
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Parte Atlética

Joelhos D/E
Ao lado e a volta do
Step

32X

Levar perna atrás
A
Aloonlgaadr doeletoaidevolta

do

Step

Deltóide

Agachamento
Lluonnggaer tD
A
ricíepiE
tesquerdo

•
•
•

Pernas Paralelas
Semi-fletidas
Pressionar o cotovelo em direção
mmdo corpo

•

Levar o braço em flexão atrás da
cabeça
Com a outra mão empurrar
ligeiramente para o outro lado

•

32

15s

16
32
15s

Tricípite

Puxe a cabeça com uma das mãos até sentir
uma leve pressão lateral do pescoço.

Crunch normal em
cima do Step
Cruch lateral

15s
Esternocleidomastóideo

Alongar pescoço

Músculos posteriores do
pescoço

32

Colocar as mãos sobre a cabeça e pressionar
para baixo

•
•
•

Oblíquos
Alongar abdominais

Alongar isquiotibiais

16

Joelhos semi-fletidos
Uma mão na cintura
Levantar a outra e inclinar para o

15s

lado contrário

•
•
•

Isquiotibiais

Manter os M.I afastados
Ponta dos pés apontados para fora
Descer o tronco para um dos

15s

lados até sentir uma leve tensão nos
isquiotibiais

Alongar quadricípite

•

Quadricípite

•
•

Alongar glúteos

•

Gluteos

•
•
•
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Uma perna à frente em flexão, a outra
atrás em flexão
Cotovelos apoiados no chão
Inclinar o tronco atrás

15s

Esticar uma das pernas e cruzar a
outra
Rodar o tronco para o lado da perna
em flexão
Realizar uma pequena tensão da perna
em flexão para o interior.

15s
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Anexo XIV Exemplo de aula de cross training
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PLANO DE AULA
Nome: Ricardo Almeida |
Modalidade: Cross trainnig

Data:07/03/2019

Duração: 45’

AQUECIMENTO

ASE

Exercico

Repeticoes

Séries

Aquecimento Musical
com Agachamentos,
Jumping Jacks, Murros
e Sprints no sitio e
Variável depende do Numero de
burpees
alunos

3 séries em circuitp 30`trabalho 10´ descanso

PARTE FUNDAMENTAL

Burpees
Agachamento c/ fitball
Flexoes no step
Deadlift romeno
Remada c/barra
Ponte de Glúteos
Bíceps curl

alo
nga

Tríceps fundos no Step
Alongar deltoide
Alongar tricípite

Alongar pescoço
Alongar pescoço
Alongar pescoço
Alongar abdominais
Alongar isquiotibiais
Alongar glúteos
Alongar quadricípite
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Anexo XV Exemplo de aula de cycling
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PLANO DE AULA
Nome: Ricardo Almeida
Modalidade: Cycling

Data: 05/03/2019

Duração: 45’

5’

AQUECIMENTO

T EMPO
FASE
TOTAL

MÚSICA

ESCALA DE BORG

ORGANIZAÇÃO

Hakuna Matata Trap
Remix
Liong King

- Instrutor
- Alunos

2’53’’

3’06’’

3’00’

PARTE FUNDAMENTAL

S - Subir / D – Descer /
SS - Sprint
Isthat for me (alesso feat
Anitta

6

S (+1/4- 2:28 AO FINAL)
Say Myname (Bebe
Rexha e JBalvin

6,5

(+1/4) -S- 01:06
D- (MANTER) 1:25 S- (+1/4)
2:25- AO FINAL

5

(+1/4) 00:00—01:30 (+1/4) -S- 01:52—
02:23 -D- (MANTER) 02:23—02:41
(-1/4) 02:41—03:21

7 rings(Arina Grande)

Steve Aoki, Daddy Yanke
Azukita

3’46’’

S- 0:45
D- 1:05 S- (+1/4)
1:40 -D- 1.58

-S- 0:58 -D- 1:27
(MANTER) S-1:57 D 2:13 S-2:23 até a
final

7

S-0:30 D-0:59 S-1:23 D-2:14 S-3:44 a
final carga máxima

Bonjovi Itsmy life remix
6’04’

8

1’30’’

Please me Bruno Mars
feat Cardi B

5

3’24’’

The Cup of life (Ricky
Martin)

8

3’50’’

Din Din Din (remix)
(Ludmilla)

Baixar BPM
S- 0:58 D- 1:43 S-2:32 até ao final car
máxima
S- 0:37 D-0:59 S 1:30 até ao final

8

Crhis Bronw Don’t Wake
me up
3’46’’

SS 1:07 a 1:30
8

SS: 2:22 a 2:45
SS: 3:09 a 3:39

3’40’’

RETORNO
Á CALMA

EXERCICIOS
Quando Quando Quando
Michael Buble feat nelly
Furtado

Alongar o pescoço;
Alongar antebraço;
Alongar braços;
Alongar gémeos;

3
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Anexo XVI Formação de Cycling
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Anexo XVII Formação de Crosstraining
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Anexo XVII
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I Atividade Promotora
IPGgym
Ficha de proposta de atividade de Promoção
Promotores: -André́ Martins -Marcelo Sousa -Ricardo Almeida
Âmbito de intervenção: Organização e Desenvolvimento Interno Designação:
Peddy Cross
Tipo de atividade: Desafio/Torneio
Desenvolvimento
1. Introdução
A atividade física tem vindo a desempenhar um importante papel nas nossas vidas
abrangendo várias vertentes desde a nossa saúde e o próprio bem-estar até á melhoria da
aparência física em conjunto com o aumento da autoconfiança. No entanto os níveis de
doenças relacionadas com o aumento de peso e o sedentarismo também tem vindo a
aumentar. De modo a ajudar a combater esses problemas o nosso projeto tem como
objetivo abranger não só́ a comunidade do IPGgym mas também fora dele, de modo a
trazer o máximo de pessoas a experimentar uma atividade relacionada com o Cross
Training, ajudando assim o combate ao sedentarismo, acabando por funcionar também
como uma forma de promoção do IPGgym.
2. Objetivos
Gerais:
-Promoção do IPGgym;
-Trazer novos utentes para o IPGgym;
-Combater o sedentarismo;
-Dar a conhecer aos participantes uma nova atividade;
Específicos:
-Realizar a atividade em menor tempo possível; -Completar todas as estacões;
3. Destinatários
Este evento destina-se a todos os utentes do IPGgym bem como a toda a
comunidade do IPG e fora dele, sendo que qualquer um pode participar.
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4. Funcionamento
Através do Cross Training, conseguimos aumentar rapidamente a nossa condição
física no geral através de exercícios realizados num determinado tempo. De modo a
colocar a atividade mais lúdica, achamos por bem introduzir um Peddy-Paper, ou seja,
resume-se a uma prova que consiste em orientação de equipas num percurso onde estão
associadas perguntas ou tarefas correspondentes aos diferentes pontos intermédios e que
podem determinar a passagem á parte seguinte do percurso. O percurso irá ser composto
por 5 estacões espalhadas por todo o campus da ESECD e pela ESTG em que os
participantes terão de realizar os exercícios correspondentes a cada estacão para poderem
passar á etapa seguinte. Ganha a equipa que terminar primeiro o circuito. A equipa
vencedora será́ presenteada com um mês gratuito no IPGgym, sendo que irá haver prémio
para a categoria masculina e feminina.
O evento será́ realizado dia 29 por volta 18:30h e terá inicio na sala de Exercício
do IPGgym. Todos os participantes deverão se inscrever no IPGgym, sendo que só é
possível

efetuar

a

inscrição

em

equipas

de

propaganda deste evento será feita através de Posters.
5. Atividade

Data/Hora Fase da atividade
29/05/2019 18:30h
Reconhecimento das equipas Participantes
29/05/2019 18:45h

29/05/2019 19:45h

Inicio da atividade

Fim da atividade

29/05/2019 19:50h Entrega dos prémios
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dois

elementos. A

6. Metodologia
Os participantes da atividade têm como objetivo completar as 5 estacões do
circuito sobre a forma de Peddy-Paper. Estes terão de completar as estacões por ordem
pois só assim é que podem avançar para a próxima. Deverão fazê-lo no menor tempo
possível, cumprindo sempre as ordens dos juízes e realizando os exercícios da forma
correta, caso contrario serão desqualificados ou penalizados dependendo da gravidade
da infração cometida.
7. Recursos
Materiais:
-Material de treino funcional disponibilizado pelo IPGgym; -Espaço disponibilizado
pelo campus do IPG;
Humanos:
-Estagiários do IPGgym;
8. Estruturas e organismos de apoio
-IPG; -IPGgym;
9. Promoção, divulgação e marketing

10. Caderno de encargos:
-40€, sendo o valor dos prémios (entradas gratuitas no ginásio);
11. Comparticipação solicitada
O valor necessário de apoio por parte do IPGym seria de 40€ para poder cobrar as 4
entradas no ginásio que serão utilizadas como prémio.
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