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Resumo

O presente documento foi concebido com o propósito de obtenção do grau
de Licenciatura em Desporto, no menor de Exercício Físico e Bem-Estar, no
âmbito da Unidade Curricular de Estágio.
O relatório que a seguir apresento, pretende antes de mais caracterizar a
entidade acolhedora de estágio, “o Ginásio Total Fit – Training Academy “, bem
como todo o planeamento e áreas de intervenção abrangidas durante o período de
estágio.
O meu estágio curricular teve uma duração de quatrocentas e sessenta e
oito horas, este documento demonstra as atividades desenvolvidas durante o
estágio, nomeadamente: a intervenção em sala de exercício, em atividades das
aulas de grupo, avaliação e prescrição de exercício individualizado.
Oito meses de aprendizagem, desafios e acima de tudo colocação em
prática dos conhecimentos adquiridos ao longo destes anos, quer na licenciatura,
quer na atividade profissional. A exposição das atividades tem por base
bibliografia devidamente referenciada, que serve de suporte à validade e
consistência da avaliação e prescrição efetuadas, o que é muitas vezes ditador da
responsabilidade que um futuro profissional de exercício físico deverá possuir para
garantir sempre a segurança e confiança no desempenho das suas funções perante
a população com que se depara na sua profissão.
Este relatório finda com uma rápida consideração acerca das atividades de
estágio vivenciadas na primeira pessoa, que permitiram a aquisição de novas
experiências e obtenção de certezas futuras.

Palavras-chave: avaliação e prescrição de exercício físico; aulas de grupo;
processo de aprendizagem

Índice Geral

Ficha de Identificação do Estágio Curricular .............................................................. v
Agradecimentos ............................................................................................................ vii
Resumo ......................................................................................................................... xiii
Índice Geral ................................................................................................................... xv
Índice de Figuras ....................................................................................................... xviii
Índice de Tabelas .......................................................................................................... xx
Índice de Gráficos ....................................................................................................... xxii
Lista de Siglas ............................................................................................................ xxiv
Introdução ....................................................................................................................... 1
Capítulo 1- Caracterização e análise da entidade acolhedora .................................... 3
1.1. A cidade .................................................................................................................4
1.2. Caracterização da entidade acolhedora .............................................................4
1.3. Recursos.................................................................................................................5
1.4. Publico Alvo ..........................................................................................................9
Capítulo 2 – Objetivos e planeamento do estágio ...................................................... 11
2.1. Objetivos do estágio ..............................................................................................12
2.1.1. Objetivos gerais ............................................................................................. 12
2.1.2. Objetivos específicos...................................................................................... 12
2.2. Planeamento .........................................................................................................13
2.2.1. Áreas de intervenção ..................................................................................... 13
2.1.2. Fases de Intervenção ..................................................................................... 14
2.1.3. Calendarização .............................................................................................. 14
Capítulo 3 – Atividades desenvolvidas ....................................................................... 18
3.1. Atividades Regulares ...........................................................................................19
3.1.1. Aulas de grupo ................................................................................................ 19
3.1.2. Sala de exercício e musculação .......................................................................23
3.1.3. Análise dos Estudos Casos ............................................................................. 29
3.1.3.1. Cliente A ....................................................................................................... 29
3.1.3.2. Cliente B ....................................................................................................... 32
3.2. Atividades de Pontuais .........................................................................................34

3.2.1. Open week inserida na semana europeia do desporto – de 24 a 28
setembro 2018 ........................................................................................................... 34
3.2.2. Celorico Sport fest 3.º edição de 10 a 14 de outubro de 2018 ..................... 34
3.2.3. “Mega open day “Halloween em 31 de outubro 2018 ................................. 35
3.2.4. Missão pijama - noite do pijama em 19 de novembro de 2018................... 35
3.2.5. Dia da consciencialização do autismo 02 de abril 2019 ............................... 35
3.2.6. Dia mundial da dança 29 de abril de 2019 ................................................... 36
3.2.7. “serei o que me deres…que seja AMOR” – Laço azul contra maus tratos
infantis 30 abril de 2019 ........................................................................................... 37
3.2.8. Mohve-te de 30 de maio a 18 de julho de 2019 ............................................ 37
3.3. Atividades Complementares – Formação ........................................................38
3.3.1. Formação em Coaching Desportivo – Nível Avançado ............................... 38
3.3.2. Formação de Cycling ...................................................................................... 38
3.3.3. Formação de Crosstraining ........................................................................... 39
3.3.4. I Jornadas de Envelheserativo ...................................................................... 40
Reflexão Final ............................................................................................................... 42
Referências Bibliográficas ........................................................................................... 45
Anexos ............................................................................................................................ 49

Índice de Figuras
Figura 1- Mapa do concelho de oliveira do hospital – dados dos censos 2011............................. 4
Figura 2 - mapa de aulas semanais do ginásio .............................................................................. 5
Figura 3- organograma do ginásio ................................................................................................ 6
Figura 4 - receção .......................................................................................................................... 7
Figura 5- sala de avaliações .......................................................................................................... 7
Figura 6 - sala de indoor cicling .................................................................................................... 7
Figura 7 - sala de exercício e musculação 2 .................................................................................. 7
Figura 8- sala de exercício e musculação 1 ................................................................................... 7
Figura 9- Sala de aulas de grupo ................................................................................................... 9
Figura 10- Box de crosstraining .................................................................................................... 9
Figura 11- Horário semanal de 17/9/2018 até 08/03/2019 .......................................................... 15
Figura 12- Horário semanal de 11/03/2019 a 30/05/2019 ........................................................... 16
Figura 13 - Horário anual de estágio ........................................................................................... 17
Figura 14 - Final de aula de zumba ............................................................................................ 21

Índice de Tabelas
Tabela 1- Total de Aulas de Grupo observadas, sombra e autónoma ......................................... 23
Tabela 2 - Observações em sala de exercício .............................................................................. 24
Tabela 3- Fatores de risco de Cardiopatia Coronária .................................................................. 26
Tabela 4 - Padrões por idade e sexo para o teste de Flexão de Braços ....................................... 28
Tabela 5 - Descrição da Avaliação Antropométrica do Sujeito 1 ............................................... 30
Tabela 6 - Padrões de gordura corporal relativa (Heyward, 2013, p.210) .................................. 31
Tabela 7– Avaliação inicial do Cliente A ................................................................................... 31
Tabela 8- avaliação cliente B ...................................................................................................... 32

Índice de Gráficos
Grafico 1- pertencagem de massa magra e gorda cliente A ........................................................ 32
Grafico 2- percentagem massa gorda e magra do cliente B ........................................................ 34

Lista de Siglas
IPG

Instituto Politécnico da Guarda

GFCD

Gabinete de Formação, Cultura e Desporto

ESECD

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto

UTC

Unidade Técnico-Científica

ACSM

American College of Sports Medicine

%M.G.

Percentagem de Massa Gorda

1RM

1 Repetição Máxima

IPDJ

Instituto Português da Juventude e do Desporto

DGERT

Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho

APP

“application” aplicação informática

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

Introdução

1

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

Depois de muitos altos e baixos, chega finalmente uma fase crucial para a
obtenção do grau de licenciada no curso de desporto, um estágio com desafios, quebra de
receios, muita vontade de aprender e querer saber mais.
Sendo esta a minha segunda licenciatura, depois de gestão e pós-graduação em
Marketing e Comunicação pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico da
Guarda, chegou o momento de colocar em prática o que aprendi durante estes 4 anos em
que estou a frequentar o curso de desporto.
O menor em exercício físico e bem-estar, foi a área escolhida, pois, pretendo
aprofundar as aulas de grupo, especializar em várias modalidades, várias faixas etárias e
de uma vez por todas encarar a sala de exercício e musculação como algo bastante mais
positivo e com inúmeros benefícios.
A escolha do local de estágio prendeu-se pelo fato deste ser localizado na cidade
de Oliveira do Hospital, concelho limítrofe do meu concelho e por ser um ginásio com
um considerado número de clientes, uma sala de exercício repleta de máquinas e aulas de
grupo variadas, que pudesse adquirir mais conhecimentos em outras modalidades.
Ambicionei um estágio que fosse um ponto de partida credível para o meu futuro
na área desportiva, especialmente na área de do exercício físico e bem estar, e em conjunto
com o meu coordenador, tutor, colegas de sala de exercício, clientes/alunos, me permita
crescer e alcançar a preparação necessária, com carácter multidisciplinar, para ser uma
excelente profissional no mercado de trabalho e saber encarar todas as dificuldades que
irão aparecer diariamente.
O presente relatório de estágio irá assim suportar todo um conjunto de
informações alusivas ao processo de estágio que esteve sustentado pela assinatura da
Convenção de Estágio (Anexo 1), pelo que tem como principal intenção expor e
caracterizar as atividades desenvolvidas durante o mesmo, que assentará na seguinte
estrutura: i) caracterização e análise da entidade acolhedora; ii) objetivos e planeamento
do estágio; iii) atividades desenvolvidas; iv) reflexão final.
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Capítulo 1- Caracterização e análise
da entidade acolhedora
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1.1.

A cidade
O ginásio Total Fit-training academy, situa-se na cidade de Oliveira do Hospital,

com um total de 20855 habitantes, sendo 10.007 homens e 10.848 de mulheres (figura 1
- dados dos censos 2011, INE), o Total Fit tem como missão “Acreditamos que o mais
valioso de qualquer projeto são as pessoas. Nesse sentido, damos e daremos especial
atenção às relações interpessoais que se desenvolvem no Total Fit. “Acreditamos no bemestar físico, mas também no bem-estar emocional, dinamizando permanentemente ações
de desenvolvimentos dos laços de “família” entre os membros do nosso club.” Sendo uma
cidade com 20 mil habitantes, tem uma atividade desportiva ativa, pois para além de (três)
ginásios, tem ainda clubes federados e em atuação nas principais ligas desportivas, como
são os casos do Hóquei, Basquetebol, Patinagem Artística e Futebol, contando também
com clubes desportivos de lazer, entre os quais um grupo de caminhadas e o grupo de
trail.

Oliveira do Hospital
20.855 habitantes

Figura 1- Mapa do concelho de oliveira do hospital – dados dos censos 2011

1.2.

Caracterização da entidade acolhedora
Sob o lema “Acreditamos que o mais valioso de qualquer projeto são as pessoas.

Nesse sentido, damos e daremos especial atenção às relações interpessoais que se
desenvolvem no total fit. Acreditamos no bem-estar físico, mas também no bem-estar
emocional, dinamizando permanentemente ações de desenvolvimento dos laços de
“família” entre os membros do nosso club”, o ginásio pretende ser o número um do
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concelho de Oliveira de Hospital, bem como dos concelhos limítrofes. Aposta em aulas
de grupo variadas (figura 2), destinadas a um publico - alvo diverso, possui um espaço de
500 m2, dividido em sala de grupo, de exercício e musculação, box crosstraining, uma
sala de cicling.
O ginásio Total Fit, funciona de segunda a sexta, das 8:30h às 21:30h e sábado está
aberto entre as 10:00h e as 13:30h, com diversas atividades.

Figura 2 - mapa de aulas semanais do ginásio

1.3.

Recursos
– Recursos Humanos

Possui um quadro de pessoal qualificado dentro da sala de exercício e aulas de
grupo, os serviços administrativos, jurídicos, contabilidade são assegurados por empresas
prestadoras de serviços, relativamente ao marketing e limpeza são assegurados por dois
colaboradores afetos ao ginásio (figura 3).

5

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

Figura 3- organograma do ginásio

O tutor de estágio, Nuno Amaro, para além de ser diretor técnico e proprietário,
realiza treinos individualizados e leciona as aulas de cycling. A professora Rita Firmino,
orienta as aulas de grupo, nomeadamente as de pilates, jump, pump, zumba, cycling e
zumba kids, avaliações e prescrição de treino a todos clientes do ginásio; o professor Nuno
Couceiro realiza apenas acompanhamentos personalizados professor Hugo Costa,
responsável pelas aulas de crosstraining e crossfit e por fim Rui Simões técnico de
exercício físico está sempre presente no final da tarde na sala de exercício
Relativamente aos restantes serviços, a Dr.ª Tânia Pereira prestadora de serviços
na área judicial, a JCM empresa de contabilidade, o Flávio Marques responsável pelo
marketing, venda e receção do ginásio e Ana Sousa responsável pela limpeza e
manutenção do espaço. Além desta equipa de instrutores, o ginásio dispõe de uma
Nutricionista, um Osteopata e Fisioterapeuta uma vez por mês.
– Recursos Físicos e Materiais
O ginásio Total Fit é composto pela receção, balneários masculino e
feminino, vestiários para professor masculino e outro feminino, uma casa de banho geral,
uma sala de cicling, sala de avaliações, nutrição e osteopata, uma sala de aulas de grupo,
sala de exercício e box de crosstraining (fotos do espaço no dossier de estágio).
Assim, na entrada do ginásio encontra-se a receção (figura 4), passando depois
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para a sala de cycling (figura 6), que contem 11 bicicletas de indoor cycling e uma para o
instrutor em cima de um pequeno estrado.

Figura 4 - receção

Figura 5- sala de avaliações
Figura 6 - sala de indoor cicling

Ao lado da sala cycling, situa-se a sala de avaliação dos clientes (figura 5) e onde
se realizam algumas consultas, uma vez por mês de osteopatia, nutricionista e fisioterapia.
Passamos para a sala principal de exercício e musculação (figuras 7 e 8), onde
podemos encontrar uma vasta solução de máquinas e material de apoio de exercício, tais
como: bicicletas ergonómicas, escaladores, leg press, eliticas, passadeiras, multifunções,
banco vertical abdominais, máquina de bicep, leg extension, shoulder press, banco de
supino, airbiques, remos, banco de musculação entre outros (inventário de recursos
matérias em anexo 3)

Figura 8- sala de exercício e musculação 1

Figura 7 - sala de exercício e musculação 2

Ao lado da sala de exercício e musculação, existe a sala de aulas de grupo, onde
são lecionadas as seguintes modalidades:
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- Zumba - É uma aula de 45 minutos, que combina coreografias de dança
com exercícios específicos de treino cardiovascular. O zumba consegue assim resultados
ao nível de diminuto calórico, aumentando a resistência cardiovascular e coordenação
motora;

- Pump - No pump utilizam-se barras, discos de peso e halteres,
trabalhando assim os maiores grupos musculares, tendo em conta que é possível ajustar a
carga às capacidades de cada individuo. Esta tem uma duração de 45 minutos,
aumentando a força e resistência muscular;
- Jump – É uma aula de alto gasto calórico e trabalho cardiovascular,
realizada em minitrampolins;
- Pilates – A aula de pilates tem uma duração de 45 minutos, e tem como
objetivo o aumento da flexibilidade, melhoria da estabilidade pélvica e lombar, o que
contribui para a melhoria da postura;
- Dance Kids – Esta modalidade destina-se a crianças e consiste em aulas
de dança coreografada com músicas apropriadas para as mesmas;

- Kickboxing Adultos e kids - O Kickboxing trata-se de um desporto de
combate que faz uso de técnicas de punhos e de pernas com propósitos defensivos ou
ofensivos. Constituindo-se como uma atividade física e desportiva bastante completa,
quando praticado com regularidade, promove um aumento da coordenação, do equilíbrio,
da capacidade cardiorrespiratória, força, autocontrolo, autoconfiança e da concentração;
- Piloxing – Aula coreografada dividida em 4 partes, dança, pilates, box e
abdominais, poderá ter uma duração de 30,45 ou 60 minutos.
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Figura 9- Sala de aulas de grupo

Na sala de aulas de grupo (figura 9), podemos encontrar o seguinte material: saco
de kickboxing, steps, pesos, barras, halteres, sistema de som, colchões, jumps e molas de
segurança.
Dentro da sala de exercício de musculação, encontra-se a box de crosstraining
(figura 10), podemos encontrar material como kettlebells de peso variado, espelho, trx,
tubos pvc, rodas de peso e de peso variado, colchões entre outros.
Relativamente aos recursos materiais, será anexado o inventário de todo material
no anexo 2.

Figura 10- Box de crosstraining

1.4.

Publico Alvo
O ginásio Total Fit, possui uma carteira de clientes e de faixas etárias variadas,

desde adolescentes a idosos, com idades compreendidas entre os 5 e os 70 anos, sendo
que o maior número possui entre os 16 e os 45 anos.
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O número de clientes ativos é, aproximadamente, de 270, sendo que no total o
ginásio tem cerca de 1500 clientes inscritos, mas a frequência de utilização situa-se numa
média de 100 clientes por semana. Nas minhas aulas de zumba tive sempre uma média
entre 10 a 15 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos.
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Capítulo 2 – Objetivos e planeamento
do estágio
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2.1. – Objetivos do estágio
Para a realização de um estágio bem estruturado, organizado e que vá ao encontro
com as minhas expetativas, urge organizar e alinhavar antecipadamente um conjunto de
critérios a seguir, parâmetros que se traduzem em objetivos gerais e específicos com
metas ambicionar. Os objetivos gerais são mais abrangentes, e é dentro dessa
generalidade que se delimitam objetivos mais específicos de acordo com as diferentes
áreas de intervenção.
2.1.1. – Objetivos gerais
. Contextualizar os conhecimentos adquiridos durante as unidades curriculares da
licenciatura em desporto, tendo em vista atualizar e ganhar novas competências nos
domínios científico, técnico e pedagógico que sirvam se suporte para uma intervenção
qualificada;
. Aprimorar capacidades de natureza física, psicológica, social e profissional;
. Autoavaliar sobre as intervenções realizadas, mantendo um registo atualizado
dos comportamentos adotados nas diversas áreas de intervenção, cm a finalidade de
reajustar as ações sempre que necessário;
. Observar as metodologias utilizadas nas atividades desenvolvidas na entidade
acolhedora;
. Efetuar formações coadjuvantes às áreas de intervenção, de modo a enriquecer e
complementar competências no âmbito do fitness;
. Manter sempre uma postura marcada pela proatividade e seriedade.

2.1.2. – Objetivos específicos
– Sala de exercício
. Aplicar conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares referentes à
temática da prescrição de exercício físico;
. Utilizar o protocolo empregue ginásio para avaliação do cliente, colaborando e
intervindo ativamente no processo;
. Planear sessões de exercício adaptadas aos objetivos e necessidades individuais
dos clientes;
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. Interagir com os clientes na sala de exercício, corrigindo posturas e
exemplificando exercícios;
. Organizar atividades promotoras da adesão à prática regular de exercício físico;
– Aulas de grupo
. Aplicar conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares concernentes à
temática das atividades de academia de grupo, com finalidade de garantir a escolha dos
métodos adequadas às características de cada atividade de grupo;
. Observar as metodologias aplicadas por instrutores nas aulas de grupo,
aperfeiçoando aptidões de observação e também competências práticas;
. Planear aulas de grupo diversificadas, ganhando progressivamente a autonomia
necessária à sua lecionação e interação com os clientes;
. Ajustar planos de aula de acordo com as situações imprevistas que possam surgir.

– Projeto de promoção da entidade acolhedora
- Realizar um dia desportivo, com palestras e algumas modalidades desportivas,
destinadas para a comunidade do concelho de oliveira do hospital, bem como dos
concelhos limítrofes, com objetivo de promover atividade física em todas as idades, mas
preferencialmente junto da comunidade mais de 55 anos, com o objetivo de
consciencializar para um envelhecimento saudável e ativo.

2.2.

– Planeamento
2.2.1. – Áreas de intervenção

As minhas áreas de intervenção foram a sala de exercício físico e aulas de grupo:
Na sala de exercício e musculação, passou pela observação, aprendizagem, visualização
das metodologias utilizadas pelos instrutores presentes em sala, avaliação e prescrição de
exercício a pelo menos a quatro clientes e acompanhamento a todos os presentes em sala.
No que se refere a aulas de grupo, observei metodologias, pedagogias e métodos
em cada modalidade lecionada no ginásio, fazendo coorientação e sombra numa primeira
fase, numa fase posterior realizar as mesmas modalidades de uma forma autónoma.
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2.1.2. – Fases de Intervenção
O estágio curricular na entidade escolhida passou pela realização de fases de
intervenção distintas, que no seu todo comportaram o desenvolvimento anual do estágio.
Assim, o estágio desenvolveu-se da seguinte forma:
Fase de integração e planeamento
De 17/09/2018 a 31/10/2019

Neste período, foi a integração na entidade acolhedora, com avaliação dos
potenciais domínios de intervenção e diagnóstico da própria entidade (recursos humanos,
físicos e materiais), culminando na calendarização e planeamento anual das atividades
que desenvolvi durante o estágio. Aqui, já estive inserida numa fase de planeamento de
atividades previstas para os meses de setembro, outubro e novembro. Acompanhamento
de alguns clientes em avaliações físicas.

Fase de intervenção
De 02/11/2018 até 31/05/2019

Fase crucial do estágio, pois representa o desenvolvimento e implementação das
atividades e objetivos definidos na fase anterior, tendo sido dedicada à observação,
planeamento e intervenção pedagógica nas atividades da entidade acolhedora, tais como
sessões em sala de exercício, lecionação de aulas de grupo. Realização de formação e
participação em congressos e colóquios.
Fase de conclusão e avaliação
De 01/06/2019 a 08/07/2019

Neste ponto, estando prevista a avaliação da coerência entre objetivos definidos
e alcançados, visou a conclusão do dossier de estágio, bem como a redação e consequente
defesa do relatório final de estágio.

2.1.3. – Calendarização
A calendarização anual e semanal do estágio foi elaborada de acordo com as linhas
orientadoras do guia de funcionamento da unidade curricular de estágio em exercício
físico e bem-estar – mínimo de 420 horas de contato, tendo um horário semanal no
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mínimo de 11 horas na entidade acolhedora, no meu caso estive presente em quatrocentos
e sessenta e oito horas finais, tendo 17 horas semanais de 17/09/2018 até 08/03/2018,
passando depois a 14 horas semanas de 11/03/2019 a 30/05/2019 na entidade acolhedora.
O horário semanal de 17/09/2018 até 08/03/2019 previsto, de acordo o meu
trabalho e que acabou por sofrer algumas alterações que explicarei no capítulo 3.
Sendo 14 horas em sala de exercício e musculação e 3 horas de aulas de grupo.
Calendarização semanal de estágio
Hora

09:00 - 12:00

S

T

Q

Q

sala de exercicio

S

sala de exercicio

12:00 - 13:00

14:00 - 17:00

sala de exercicio

16:00 - 17:00

sala exercicio
sala exercicio

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Figura 11- Horário semanal de 17/9/2018 até 08/03/2019

O horário semanal de 11/03/2019 até 30/05/2019, ajustado para conseguir assistir
algumas aulas e de acordo o meu trabalho.
Sendo 10 horas em sala de exercício e musculação e as restam 4 horas de aulas de
grupo.
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Hora

S

T

09:00 - 12:00

sala de exercicio

Q

Q

S

12:00 - 13:00

13:30 - 17:00

sala de exercicio

16:00 - 17:00
sala de exercicio

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:30
Figura 12- Horário semanal de 11/03/2019 a 30/05/2019
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Calendarização anual de estágio

Dia

Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
1
Sábado
Domingo 2
Segunda 3
4
terça
5
Quarta
6
Quinta
7
Sexta
8
Sábado
Domingo 9
Segunda 10
11
Terça
12
Quarta
13
Quinta
14
Sexta
15
Sábado
Domingo 16
Segunda 17
18
Terça
19
Quarta
20
Quinta
21
Sexta
22
Sábado
Domingo 2 3
Segunda 2 4
25
Terça
26
Quarta
27
Quinta
28
Sexta
29
Sábado
Domingo 3 0
Segunda
Total Mensal
Total Anual
Feriados

Set

Dia

Out

Calendarização Anual do Estágio horas mensais
Nov Dia Dez Dia Jan Dia Fev Dia Mar Dia Abr

Dia

1
2
3

1

7
3

4
5

F

2

F
5

4

6,5
2,5

3
4
1

1

1

4,5

5

3

2

2

6

4

2

6

3

3

7

5

5

3

7

4

4

8

6

4

8

5

5

9

7

4

8
9

7

7
3

5

F

7
3

9

7

7
3

6

6

7
3

6

6

7
3

6,5
2,5

10

6
7

8

6

10

7

7

11

12

9

7

11

8

8

12

10

13

10

8

12

9

9

13

11

14

11

9

13

10

10

14

12

15

12

10

14

11

11

16

13

11

15

12

12

6
3

14

7
3

12

7
F

7
3

16

7

7
3

13

7
3

6

6,5
2,5

15
16

13

17

18

15

13

17

14

14

18

19

16

14

18

15

15

19

7

7

7

7

6

4,5

20

17

15

19

16

16

20

21

18

16

20

17

17

21

22

19

17

21

18

18

23

20

18

22

19

19

24

7
3

25
26

21

7
3

22

7

23

19

7
3

20

7

21

23

7
3

24

7

25

20

7
3

21

6

22

6

6,5
2,5

22
23

20

24

21

25

4,5

4,5

6,5
2,5

9

15

4,5
F

16

18

F
6,5
2,5

19
20
21

F

23

24

22

26

23

23

27

25

28

25

23

27

24

24

28

26

29

26

24

28

25

25

30

27

25

29

26

26

31

28

7
3

26

29

27

30

28

7

F
3

30

7
3

31

27

7
3

28

6,5
2,5

27
28

29

30

30

31

4,5

27

6,5
2,5

28
29
30

2,5

29

7

6,5
Faltei

22

27

7
3

4,5

17

24

30

6,5
2,5

14

26

29

4,5

13

22

6,5
4,5

6,5
Faltei

8

11

7

F
4,5

2

5

1

7
3

2

F
3

3

3

17

8
2
4
6

2
1

6

10

4
3
3
2
3

1

Mai

Dia

4,5

31

31

35
468

63

73

61

70

58

63

52

54

Figura 13 - Horário anual de estágio
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Capítulo 3 – Atividades
desenvolvidas
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3.1. – Atividades Regulares
3.1.1 – Aulas de grupo
Atualmente as atividades de fitness, são um pouco diferentes das que se
praticavam numa fase inicial. Hoje existe uma maior variedade, para assim satisfazer as
necessidades de um número cada vez mais elevado e diversificado de praticantes,
podendo ser divididas em dois grupos (Ceragioli, 2008; Franco & Santos, 1999; Malta,
1994; Moutão, 2005): 1) Atividades individuais: monitorizadas, orientadas ou prescritas
apenas para um único praticante, segundo as suas características específicas e objetivos
estabelecidos. As atividades individuais de fitness são a Musculação e o Cardiofitness; 2)
Atividades de grupo: frequentadas por vários praticantes, que em conjunto formam a
classe, a qual deve ser encarada na totalidade, através da conjugação das características
próprias dos indivíduos que a integram. Entre outras, algumas das atividades de grupo de
fitness são a Aeróbica, Hidroginástica, Hip Hop, localizada ou o Step.
Apesar do ginásio ter várias modalidades de grupo, cycling, pump, jump, pilates,
zumba e piloxing, durante o estágio, fiz observação a todas elas, mas apenas fui autónoma
nas aulas de zumba e pump, tendo feito sombra em pilates e em cycling. De referenciar
que a modalidade piloxing estava programada para sexta feira, e como referenciei no meu
poster no passado mês de janeiro, a mesma era para ser lecionada por mim, mas na
realidade não se concretizou pelo facto que não obteve inscrições e a dinâmica do ginásio
não funcionou no aspeto de divulgação, promoção e cativação de alunos para a
modalidade.
Durante o estágio tive oportunidade de atuar em ambas as vertentes, nas atividades
individuais bem como nas atividades de grupo, que passarei a descrever em seguida.

Zumba
São reconhecidos os benefícios das atividades de Fitness em termos de saúde e
melhoria da condição física (ACSM, 2014). A área do Fitness envolve diversas
atividades, algumas delas com programas registados como é o caso da Zumba Fitness®.
O Zumba® é uma atividade, geralmente praticada em grupo, coreografada na música que
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combina “fitness”, entretenimento e diferentes ritmos e estilos musicais (Zumba, 2015).
Esta atividade é praticada semanalmente por mais de 14 milhões de pessoas, em 185
países, em cerca de 200.000 locais (Zumba, 2015), tendo estando ainda no top 10 das
tendências mundiais do Fitness em 2019 (Acsm,2019). A marca Zumba Fitness® foi
fundada em 2001, contando atualmente com diversos programas, para diferentes
objetivos e idades. O seu lema é “live. love. teach” (Zumba, 2019). Para além do
divertimento, sendo esta uma atividade de Fitness, à semelhança das restantes atividades,
deve haver uma preocupação também com outros aspetos pedagógicos.
O programa Zumba® é uma aula de dança inspirada em ritmos latinos que
incorpora música latina, internacional e movimentos de dança, criando um sistema
dinâmico, excitante, divertido e eficaz (manual instrutor zumba pg.1). Uma aula de zumba
segundo as normas referenciadas na formação, deverá conter a seguinte estrutura: Aquecimento com duração entre 1 a 3 musicas, dependendo da duração de cada música
e do nível da aula. Iniciantes e adultos mais velhos ativos geralmente requerem um
segmento de aquecimento mais longo. O aquecimento deve incluir passos de dança fáceis
(manual instrutor zumba pg. 3) e com a demonstração de passos que serão utilizados
durante a aula. - A estrutura da aula deverá conter sempre a fórmula principal: zumba®
= Música/Passos Principais/Coreografia, onde a música é a força impulsora e o
elemento mais importante da fórmula zumba®. O sabor da música vem da criatividade,
paixão e da história que os artistas criaram; Passos principais — cada um dos quatro
ritmos básicos (salsa, merengue, cumbia e reggaton) Zumba® tem um sentido exclusivo
e passos inspirados autênticos; Coreografia – A fórmula do método coreográfico que a
Zumba® usa é exclusivo. Usa a música para reger os movimentos (manual instrutor
zumba pg.6). A estrutura da aula tem que ter sempre em consideração os vários ritmos
latinos, internacionais e até mesmo locais, pois zumba é uma união de ritmos e culturas e
não apenas de um só ritmo. Por último, o segmento de relaxamento de uma aula zumba®
deve durar pelo menos de 3 a 5 minutos, são aconselhados ritmos como uma cúmbia lenta
ou tango (aprendido em Passos Básicos Nível 2) ou então realizar movimentos na metade
do tempo de outros ritmos. O relaxamento pode ser concluído com uma música lenta
(manual instrutor zumba pg.3).
Durante o estágio, as aulas de zumba de terça-feira, da minha responsabilidade,
perfizeram um total de 32 aulas lecionadas com uma média de 10-15 alunos por aulas, no
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(anexo 3), pode ver-se um exemplo do plano de aula de zumba do mês de janeiro.

Figura 14 - Final de aula de zumba

Aulas de Pump
É em 1995 que na Nova Zelândia, Austrália que o Body Pump foi criado por um
grupo de ginastas e comercializado internacionalmente pela Chain Les Mills, esta nova
modalidade aeróbica é a combinação de ginástica aeróbica e exercícios específicos para
a sala de musculação onde reforçam grupos musculares, tais como: nádegas, pernas,
costas, ombros, bíceps, tríceps e abdominais, reduzindo assim o volume de gordura
corporal. Entre seus benefícios, podemos encontrar o aumento da densidade óssea,
fortalecimento e melhora das funções do sistema cardiovascular, reduz a pressão arterial,
reduz os níveis de colesterol, elimina toxinas, reduz o estresse, aumenta a auto-estima,
etc. (Sierra, Mazarra & Goméz, 2010).
Podemos dizer que o pump é uma aula de treino com pesos e barras que fortalece
e tonifica todo o corpo. Trabalha os principais grupos musculares através de exercícios
utilizados nas salas de musculação. Utiliza a música para guiar o exercício e proporciona
uma grande motivação durante a aula.
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O material utilizado nas aulas de pump, são barras, pesos, step e colchão. Uma aula de
pump pode ter três tipos de formatos: formato de 60 minutos, onde deverá conter a
seguinte estrutura: aquecimento, agachamento, peito, costas, tríceps, bíceps, lunges,
ombros, abdominais, alongamentos. Formato de 45 minutos deverá ter a seguinte
estrutura: aquecimento, agachamento, peito, costas, tríceps e Bíceps, lunges e Ombros,
abdominais, alongamentos e por fim o Formato 30 minutos deverá conter a seguinte
estrutura: aquecimento, agachamento, peito, costas, abdominais e alongamentos
O método utilizado nas aulas de pump, seguia o modelo da manz, programa Les
Mills. Durante os meses de outubro, novembro, dezembro, apenas fiz observação das
aulas, (anexo 4 ), os seguintes meses dei uma aula por mês, (em anexo, plano de aula), o
planeamento das minhas aulas foram de acordo o método aprendido nas aulas e de acordo
também com a instrutora do ginásio.
Aulas de cycling
O ciclismo indoor tem vindo a atrair inúmeros praticantes por oferecer
vantagens como a fácil execução, possibilidade do controlo da resistência aplicada
e melhoria da aptidão cardiorrespiratória, e também por se tratar de um treino onde o
impacto é reduzido (Mello et al., 2003, citado por Grossl et al., 2009).
É sabido que o cycling atrai praticantes de diferentes géneros (num mercado onde
predominantemente as aulas de grupo atraem mais o público feminino), idades e nível de
condição física, proporcionando a promoção e manutenção do bem-estar físico,
psicológico e a melhoria da qualidade de vida (Deschamps et al., 2005, citado por
Machado et al., 2010). As aulas de cicling lecionadas no ginásio eram planeadas para 45
minutos, onde consistia num aquecimento de 5 minutos, a estrutura da aula era de 35 m e
o retorno á calma era de 5m. O foco das aulas é aumentar a dificuldade da aula até á 5.ª
faixa musical, sendo que a 5,6,7 faixa (16-20m) é mais ou menos intensivo com trabalho
intervalado curto, sprint com recuperação, montanha com transições, variando o plano,
cadência e carga. As bicicletas do ginásio possuem 5 posições, mas o instrutor usa apenas
o trabalho básico 1/2/3, as músicas utilizadas são remix variados preparados para cycling,
umas do programa Les Mills, outras utilizadas pelo próprio, entre pop e rock. Salientar
que durante os meses entre janeiro e maio, muitas aulas programadas as terças feiras não
foram lecionadas por falta de alunos.
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Aulas de jump
O Jump Fit é um programa de exercícios ritmados sobre um minitrampolim,
sendo seus benefícios considerados os mesmos que os alcançados pela prática regular dos
exercícios aeróbios. O sucesso deste programa está relacionado, principalmente, ao prazer
e motivação que esta atividade proporciona, além da obtenção ou manutenção dos níveis
de adequados de condicionamento físico para a realização das tarefas do quotidiano. O
equipamento utilizado na aula de Jump Fit permite a realização de exercícios que
envolvem a força da gravidade, além da aceleração e desaceleração, devido à sua
superfície elástica e sistema de fixação de molas de especial resistência, que permitem
atingir alta performance na execução dos exercícios. Os exercícios propostos são
apresentados em forma de coreografias pré-estipuladas modificadas a cada trimestre.
Cada rotina coreográfica envolve movimentos simples e de fácil execução, o que
possibilita a participação de quase todos os tipos de indivíduos. As aulas são montadas
com utilização de nove músicas, divididas de forma intervalada, iniciando com um
aquecimento seguido de um estágio de pré-training e entrando, em seguida, num ritmo
mais intenso com cinco músicas que correspondem ao cardio-training. Sua fase final é
composta de duas músicas com ritmo mais lento, uma para a fase de relaxamento e outra
para exercícios abdominais. (Furtado, Simão & Lemos, 2004).
Relativamente ao jump, as aulas ingressaram no cronograma de aulas do ginásio
no mês de maio, aquando da aquisição do material necessário para o seu desenvolvimento.
Modalidades

Observadas

sombra

Autónoma

Totais

Zumba

1

2

32

35

Pump

12

4

3

19

Pilates

6

1

0

7

Cicling

9

0

0

9

Total

70

Tabela 1- Total de Aulas de Grupo observadas, sombra e autónoma

3.1.2. Sala de exercício e musculação
Segundo Heyward (2013), o objetivo da avaliação física visa detetar limitações e
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doenças bem como fatores de risco para as mesmas, sendo para isso usados vários testes
(desde fichas de anamneses a esforços físicos). Entende-se por Prescrição de Exercício
Físico, a prática regular e constante de um exercício controlado em termos de intensidade,
frequência e duração. O exercício físico é uma atividade física estruturada, programada,
repetitiva e com vários objetivos. Prescrição é “todo o processo através do qual o
estabelecimento de recomendações para um regime de atividade física é concebido de
forma sistemática e individualizada” (ACSM, 2010).
A prescrição deverá ser individualizada para cada sujeito, depende das
características do indivíduo e do seu objetivo, embora existam elementos básicos e
princípios de treino comuns a todas as prescrições do exercício. Alguns princípios de
treino aplicam-se a todos os tipos de programas de exercício, sejam eles planeados para
melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a aptidão músculo-esquelética, a composição
corporal, a flexibilidade ou o equilíbrio (Heyward, 2013).
Sendo a área em que tenho mais dificuldades, foi aquela que estive mais tempo de
estágio, de forma a combater as minhas inseguranças, medos e até mesmo desconforto na
maneira de abordar o cliente.
Comecei por observar como era feita avaliação física aos clientes, desde anamnese
clínica, bioimpedância e como era prescrito o plano de treino. Visto que o ginásio possuir
um programa informático, tudo é inserido informaticamente de forma que o cliente tenha
logo acesso a aplicação (app) com o seu plano de treino semanal.
As principais atividades desenvolvidas em sala de exercício, apontam-se o
acompanhamento geral e individualizado de clientes, este último fazendo
referência à avaliação e prescrição de exercício nos estudos de caso abrangidos.

Sala de exercício
Observações

10

Clientes

6
Tabela 2 - Observações em sala de exercício

24

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

– Acompanhamento geral
Comecei por me familiarizar com todo material existente em sala de exercício,
desde máquinas, a pesos, elásticos, tudo que existia dentro de sala, uma vez que como
trabalhadora estudante nem sempre consegui estar presente nas aulas de prescrição e
avaliação de exercício, que é bastante crucial em fase de estágio, por isso ter que observar
muito bem a metodologia utilizada pelo monitores em sala, até mesmo o modo de como
os clientes executavam os seus exercícios.
Sempre de forma educada, profissional e humilde, fui-me inserindo aos poucos
em sala, corrigindo posturas e até mesmo a questionar alguns clientes a forma como
treinavam, quais os objetivos e a motivação diária para ir ao ginásio.
– Acompanhamento individualizado

Sendo um dos pontos do GFUC, cada estagiário deverá acompanhar
individualmente um mínimo de quatro clientes, realizando avaliações aos mesmos e
prescrevendo planos de treino adequado aos objetivos de cada cliente.
Após a receção ao cliente, inicia -se com o preenchimento da anamnese clínica,
seguindo-se a anamnese desportiva, par_q & you (Physical Activity Readiness
Questionnaire) e estratificação do risco, formulários inseridos no programa informático
“on virtual gym” utilizado no ginásio, que está de acordo com as orientações (Acsm,2010)
(anexo), avaliação da composição corporal, da resistência muscular, da força muscular, da
aptidão aeróbia e da flexibilidade. De referir que na prescrição de exercício não utilizei o
teste de flexibilidade pois o ginásio não dispõe de uma caixa para a realização do teste de
sentar e alcançar (“sit-and-reach”).
- Questionário anamnese e Estratificação dos Fatores de Risco
Aplicação de um questionário adaptado de Par-Q, que tem como objetivo
determinar o historial médico e familiar do utente. Segundo Heyward (2013), seguindo as
indicações ACSM (2010), a categoria baixa risco de Cardiopatia coronária (CC), inclui
indivíduos assintomáticos que apresentam não mais do que um fator de risco. Os
indivíduos que apresentem dois ou mais fatores de risco são classificados como risco
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moderado de CC. A classe de alto risco inclui indivíduos que expõem um ou mais sinais
ou sintomas de doenças cardiovascular, pulmonar ou metabólica. Após este processo era
feita a estratificação do risco do sujeito. Na Tabela 1 podemos certificar os fatores de
risco de cardiopatia coronária.
Fatores de Risco

Critérios

Idade

Homens ≥ 45 anos e Mulheres ≥ 55 anos

Histórico Familiar

Fumador
Hipertensão
Dislipidemia
Glicémia em Jejum
Obesidade
Inatividade Física

Enfarte do miocárdio ou morte súbita antes dos 55 anos do
pai ou de outro parente de 1º grau do sexo masculino, ou
antes dos 65 anos da mãe ou de outro parente de 1º grau
do sexo feminino.
Fumador atual de cigarro ou parou de fumar à 6 meses.
PA sistólica ≥ 140mmHg ou PA ≥ 90mmHg, ou sob
mediação antihipertensiva
CT ≥ 200mg/dl (HDL˂ 40mg/Dl E ldl ≥130mg/dl) ou sob
medicação
para baixar o nível de lípidos
≥100mg/dl
IMC ≥30kg/m2 ou circunferência ˃ 102 cm para homens e
˃88cm para mulheres
Não realiza as recomendações mínimas de atividade física
da ACSM (pelo menos 30 minutos de atividade 3x por
semana nos últimos 3
meses)
Tabela 3- Fatores de risco de Cardiopatia Coronária

Dados do National Cholesterol Education Program Commite, 2001-“Executive Summary of the Third Reporto of the
National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatmente of High
Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)”, citado por:Heyward V.H

- Composição Corporal
No que diz respeito à avaliação corporal dos utentes, neste ginásio são seguidas as
normas da Internacional Society for the Advancement ok Kinanthopometry (ISAK), no
qual era feito a medição de perímetro do peito, cintura, abdominal e anca com o auxílio
de uma fita métrica;
- O peito era medido com os braços elevados e depois da fita ajustada ao peito,
este baixava os braços;
- A cintura é a circunferência do abdómen na zona de menor dimensão. O sujeito
deve estar de pé e os membros superiores cruzados sobre o peito;
- O Abdominal medido na zona de maior dimensão abaixo da cintura,
- A anca, medida na zona do glúteo, pernas juntas e o valor é retirado na zona
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lateral, onde se deve situar o professor.
Também utilizei a balança de Bioimpedância (Tanita), que apresenta o valor da %
de massa gorda, % de massa magra e a % de massa óssea, peso, metabolismoa basal, imc,
nível de gordura visceral, % de água e altura, a balança de Bioimpedância é um
equipamento que se baseia na condução de uma corrente elétrica aplicada ao organismo
que atravessa o nosso corpo através de dois estímulos. Existem algumas vantagens
associadas ao uso deste método: é um método confortável, não muito invasivo em relação
à privacidade do cliente e pode estimar a composição corporal de indivíduos obesos (Gray
et al.1989; Segal; Van Italie, 1989). Existem algumas limitações deste instrumento,
referente à posição corporal, prática de exercícios físicos, ingestão dietética, temperatura
da pele e ciclo menstrual, que alteram os resultados de pesquisas (Kyle et al., 2004).
- Avaliação da Resistência Muscular
Na avaliação de resistência muscular, o ginásio utiliza o teste de flexões de braços
que Heyward (2013), ACSM (2010) e o CSEP (2003) aconselham quando estamos
interessados em avaliar a resistência muscular da parte superior do peito.
O teste deverá seguir um protocolo, no qual o cliente deve posicionar-se em
decúbito ventral, com as mãos apoiadas no solo, com um intervalo de 10-20cm a partir
da linha dos ombros, com os dedos direcionados para a frente. Em relação às mãos, devem
estar posicionadas sobre o solo e não em cima da linha dos ombros, na posição inicial do
movimento, o rosto deve possibilitar um alinhamento adequado entre o tronco e as pernas.
Este termina quando o cliente não conseguir executar mais nenhuma repetição ou
executar de forma errada a técnica em duas repetições sucessivas.
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Idade (anos)
15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-79

Homens
Excelente

≥39

≥36

≥30

≥25

≥21

≥18

Muito Bom

29-38

29-35

22-29

17-24

13-20

11-17

Bom

23-28

22-28

17-21

13-16

10-12

8-10

Satisfatório

18-22

17-21

12-16

10-12

7-9

5-7

Precisa Melhorar

≤17

≤16

≤11

≤9

≤6

≤4

Mulher
Excelente

≥33

≥30

≥27

≥24

≥21

≥17

Muito Bom

25-32

21-29

20-26

15-23

11-20

12-16

Bom

18-24

15-20

13-19

11-14

7-10

5-11

Satisfatório

12-17

10-14

8-12

5-10

2-6

2-4

Precisa Melhorar

≤11

≤9

≤7

≤4

≤1

≤1

Tabela 4 - Padrões por idade e sexo para o teste de Flexão de Braços

- Avaliação da Força Muscular
Este teste é medido através de uma repetição máxima (1 RM), que é o peso
máximo que se consegue levantar numa repetição completa do movimento. Tendo em
conta Heyward (2013), o ACSM (2010) indica o supino e o leg press para avaliar a força
dos membros superiores e inferiores do corpo. Este teste segue um protocolo, no qual o
cliente deverá realizar um aquecimento de cinco minutos.
Em seguida dá-se início ao teste em si mesmo:
- Aquecer ligeiramente realizando dentre 5 a 10 repetições, com uma carga de 12 a 15
RM;
- Após recuperar 1-2 minutos, aumenta-se a carga cerca de 10% e realiza-se 3-4
repetições;
- Seguidamente à recuperação de 2-3 minutos, deve-se aumentar a carga em cerca de 510% e realizar o nº máximo de repetições possíveis;
- Assim que ultrapassar as 10 repetições, deve-se parar o teste, dar um intervalo de
repouso de 2-3 minutos, e voltar a aumentar a carga 5-10%, realizando novamente o
número máximo de repetições.

- Princípios para a Prescrição de Treino
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A prescrição do exercício físico é o programa de exercícios que devemos ser
capazes de adaptar, de um modo metódico e especializado, com suporte nos objetivos de
cada individuo, obtendo um melhor e maior sucesso desse programa com o menor risco
possível. (Teixeira, Sardinha & Barata, 2008), devemos prescrever quatro essenciais,
sendo eles frequência cardíaca, intensidade, duração e tipo de atividade (ACSM, 2014).
No entanto, os exercícios de força fazem parte dos atuais programas de condicionamento
físico e reabilitação, nomeadamente para adultos e idosos, estes exercícios beneficiam a
melhoria da força e resistência muscular, mantendo e melhorando a massa corporal magra
(Barbosa, 2010).
Os Princípios de Treino são utilizados para os vários tipos de treinos que existem,
sejam eles estruturados para uma melhor aptidão do músculo-esquelético, aptidão
cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade ou equilíbrio (Castelo, 1996). Para
que tal aconteça, é fundamental seguir os princípios de treino biológicos, metodológicos
e pedagógicos. Os princípios biológicos (Castelo,1996), podem dividir-se em princípio
de sobrecarga, especificidade, reversibilidade, heterocronia; os princípios metodológicos
(castelo, 1996) são os princípios da relação ótima entre o exercício e o repouso, princípio
da continuidade, princípio da progressão, princípio da ciclicidade, princípio da
individualização e o principio da multilateralidade; os princípios pedagógicos (castelo,
1996) são os princípios da sistematização, principio da atividade consciente, principio da
atividade apreensível e o principio da estabilidade.

3.1.3. Análise dos Estudos Casos
3.1.3.1. Cliente A
O cliente. A, é um sujeito do sexo masculino, tem 29 anos e o seu objetivo
principal era perda de massa gorda e tonificação corporal.
De acordo com as Guidelines do ACSM (2011), este indivíduo tem um risco baixo
para doença coronária durante a atividade física.
A avaliação da composição corporal foi constituída por vários dados
antropométricos. Para a realização das avaliações usei a balança de bioimpedância e a
recolha de perímetros através da fita métrica.
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Analisando os dados (Tabela 5), verifica-se que o sujeito 1 não obteve melhorias
significativas no segundo momento de avaliação, apesar de evidenciar melhorias em
alguns parâmetros.
1.º Avaliação

2.º Avaliação

3.º Avaliação

10/09/2018

14/11/2018

05/05/2019

Altura cm

174

174

174

Peso kg

72.9

72.3

74.5

Massa Magra Kg

55.7

57

60.7

Massa Óssea Kg

2.9

3

3

IMC

24.1

23.6

24.3

5

4

3

% Massa gorda

19.5

17

14.3

% água

57.2

59.1

61.4

Peito cm

95

95

95

Cintura cm

87

87

87

Abdominal cm

80

81

78

Anca cm

89

89

89

Nivel

gordura

Visceral

Tabela 5 - Descrição da Avaliação Antropométrica do Sujeito 1

No que concerne à prescrição de exercício para a perda de peso, a literatura é
divergente, quanto aos tipos de exercício mais eficientes, para a perda de peso. O ACSM
(2000) defende que os exercícios com maior predominância aeróbia são os mais eficazes,
ao contrário de (Fleck & Kraemer, 2006) que defendem que os exercícios anaeróbios são
os mais favoráveis. Já para o ACSM (2002) todos os tipos de programas de exercícios
físicos podem ajudar.

Segundo Pereira (2008), o exercício aeróbio, também denominado de treino
cardiovascular, ativa uma grande quantidade de massa muscular requisitando o
aparelho respiratório e circulatório. De acordo com o mesmo autor este tipo de
exercício tem como propósito aumentar a aptidão cardiorrespiratória, isto é, a

30

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

capacidade de levar a maior quantidade de oxigénio aos músculos, obrigando a um
maior consumo de energia.
Depois da avaliação inicial e de acordo com a literatura indicada, efetuei a
planificação do treino para que a cliente conseguisse atingir os seus objetivos. No plano
de treino existe a componente de treino aeróbio e a componente de treino da força,
nomeadamente, resistência muscular

Tabela 6 - Padrões de gordura corporal relativa (Heyward, 2013, p.210)

Parâmetro
Valor
IMC
24,13
%
M.G.
19
Composição corporal
Abdominais
25
Força resistente
parciais
Flexões de
63
braços
Pontuação
42,5
Força máxima
1RM
Tabela 7– Avaliação inicial do Cliente A

Classificação
Normal
Médio
Excelente
Excelente
Bom

No exercício aeróbio planifiquei o método intervalado. No treino da força muscular
planifiquei, preferencialmente, exercícios para grandes massas musculares.
Durante mês de dezembro o cliente não compareceu no ginásio, devido a problemas
pessoais e após quatro meses de treino realizou-se uma avaliação física. Através das
informações fornecidas por esta avaliação, concluo que existiram algumas diferenças
significativas após o período de treino, nomeadamente o aumento da % de Massa
Magra e diminuição significativa da % de Massa Gorda que era o desejado (plano de
treino em anexo).
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Avaliação cliente A
80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
1.º avaliação 03/10/2018
% Massa magra

2.º avaliação 19/12/2018
% Massa gorda

Grafico 1- pertencagem de massa magra e gorda cliente A

3.1.3.2. Cliente B
O cliente B, sujeito do sexo masculino, com 24 anos, onde o seu objetivo principal
era perda de massa gorda.
Depois da primeira avaliação, o cliente apresenta já valores acima da média que
precisam de ser melhorados e cuidados. IMC com valor acima do recomendável, a % de
massa gorda elevada, e os testes iniciais de força resistente precisam de ser melhorados
conforme tabela 6.

Composição corporal
Força resistente

Parâmetro
IMC
% M.G.
Abdominais
parciais
Flexões de
braços

Valor
28,9
22.5
15

Classificação
Sobrepeso
Alto
Satisfatório

15

Precisa de
melhorar

Tabela 8- avaliação cliente B

Assim, e de acordo com o objetivo do cliente, a periodização passou por um
programa que privilegiasse alguma perda de gordura sem ganho significativo de volume
de músculo, optei por um modelo de periodização linear , constituído por uma primeira
fase de adaptação anatómica de 7 semanas (visto os cliente não ter experiência em treino
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de musculação), seguida de uma de hipertrofia visando a melhoria (com o principal foco
de incrementar força muscular e perder massa gorda) e de uma fase de manutenção dos
níveis de força após novo período de adaptação anatómica, onde se pretendia a maior
perda de massa gorda. Para incidir na maior perda de gordura corporal, o treino de força
foi complementado com variantes de componente aeróbia. Heyward (2013) sugere para
principiantes, incidindo no treino da resistência muscular, uma intensidade de 50-70%
1RM, com volume de 1-3 séries de 10-15 repetições com <1 minuto de intervalo de
repouso entre exercícios, e frequência de 2- 3x/semana.

Altura cm
Peso kg
Massa Magra Kg
% Massa magra
Massa Óssea Kg
IMC
Nivel gordura Visceral
% Massa gorda
% água
Peito cm
Cintura cm
Abdominal cm
Anca cm

1.º avaliação
03/10/2018

2.º avaliação
19/12/2018

181
94,8
55,7

181
90,2
57

58,76

63,19

3,6
28,9
6
22,5
54,4
107
105
96
114

3,6
27,5
4
18,2
57,9
103
101
92
111

Podemos observar um bom resultado, da primeira para a segunda avaliação, pena
não ter mais nenhuma avaliação deste cliente, pois a partir de janeiro de 2019, o ginásio
começou a cobrar monetariamente as avaliações corporais, o que levou muitos clientes a
desistir e apenas a cumprir o plano de treino recomendado.
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Avaliação
% massa magra e gorda
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1.º avaliação 03/10/2018
% Massa magra

2.º avaliação 19/12/2018
% Massa gorda

Grafico 2- % massa gorda e magra do cliente B

3.2. Atividades de Pontuais
3.2.1. Open week inserida na semana europeia do desporto – de 24 a 28 setembro
2018
Ao iniciar o estágio, foi-me solicitado colaboração para realização de atividades
de divulgação e promoção do ginásio, assim, no ano de 2018 a edição da semana europeia
do desporto decorreu entre 23 a 30 de setembro e neste âmbito sugeri uma semana com
aulas abertas com objetivo de mostrar a variedade de aulas de grupo existentes e o cliente
usufruir da mesma grátis com o intuito de se inscrever no ginásio posteriormente (cartaz
de divulgação no dossier de estágio).
3.2.2. Celorico Sport fest 3.º edição de 10 a 14 de outubro de 2018
Um dos maiores eventos desportivos que se realiza no interior do país, mais
precisamente em Celorico da Beira, que conta com o apoio principal do seu município e
entidades privadas, são quatro dias com a participação de cerca de 100 instrutores nas
diversas modalidades desportivas , onde os participantes podem vivenciar uma autentica
festa do desporto, com atividades para todas as idades e para todos os gostos. Nesta
terceira edição colaborei diretamente no dia 12 de outubro com o projeto de saúde
movimento, onde reuniu perto 100 pessoas entre 55 e 85 anos, com uma pequena aula de
zumba gold, foi simplesmente maravilhoso, e estive ligada á contratação do instrutor
internacional de zumba Steve Boetd, sendo o elo entre a organização e o instrutor (cartaz
em dossier de estágio).
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3.2.3. “Mega open day “Halloween em 31 de outubro 2018
Para comemorar o dia de Halloween, o ginásio criou mais um evento de aula
grátis, com o objetivo de angariar novos clientes, assim, cada cliente inscrito poderia e
deveria levar companhia para a realização de qualquer aula de dance kids, crosstraining
e zumba com a finalidade de recrutar novas inscrições, todos os participantes deveriam
ter um dress code assustador (fotos e cartaz no dossier de estágio)

3.2.4. Missão pijama - noite do pijama em 19 de novembro de 2018
A Obra D. Josefina da Fonseca de Proteção à Criança e Formação Doméstica em
oliveira do hospital, é uma Fundação de Solidariedade Social, criada em cumprimento da
disposição testamentária de D. Josefina da Fonseca, viúva e moradora na casa de
habitação, que para esse fim foi legada pela fundadora. Foi iniciada a sua atividade social
pela benemérita senhora com o objetivo de promover a “Proteção à Criança e a Formação
Doméstica”. (sob consulta site), solicitou ao ginásio a colaboração de uma instrutora de
dança, para animar as crianças de 3,4,5 anos no dia 19/11/2018 das 21:00 às 22:00, para
a comemoração da missão pijama na sua instituição.
A missão pijama foi criada em 2012 pela Mundos de vida, com a finalidade de
sensibilizar o país para o “direito de uma criança crescer numa família”, promove o
acolhimento familiar de crianças e reduzir o número de crianças institucionalizadas, assim
neste dia as crianças costumam ir de pijama para escola e algumas acabam por passar a
noite com as educadoras e auxiliares (fotos no dossier de estágio)

3.2.5. Dia da consciencialização do autismo 02 de abril 2019
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O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (World Autism Awareness Day)
ou simplesmente Dia Mundial do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, data definida
pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de esclarecer a população
mundial sobre o Autismo. Segundo o Manual de Saúde Mental – DSM-5, o Autismo
pertence a um grupo de doenças do desenvolvimento cerebral, conhecido por Transtornos
do Espectro Autista (TEA). Consiste num distúrbio neurológico caracterizado pelo
comprometimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal e comportamento
restritivo e repetitivo. Afeta o processamento das informações no cérebro, alterando a
forma como as células nervosas e as sinapses se organizam. Contudo, a forma como este
processo ocorre a nível cerebral ainda não é bem compreendido.
Assim, fui convidada pelo agrupamento de escolas de Seia e pelo agrupamento dr.
Guilherme correia de carvalho de Seia, para a caminhada de consciencialização de 2 de
abril, e no fim da mesma realizar uma pequena aula de zumba kids para os participantes
da mesma (fotos e cartaz no dossier de estágio).
3.2.6. Dia mundial da dança 29 de abril de 2019
O Dia Mundial da Dança celebra-se todos os anos a 29 de abril, criada em 1982
pelo Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO, tem por base o dia de
nascimento de Jean-Georges Noverre, que nasceu em 1727 e que foi um dos grandes
nomes mundiais da dança. A comemoração do Dia Mundial da Dança tem como objetivo
celebrar esta arte e mostrar a sua universalidade, independentemente das barreiras
políticas, culturais e éticas. Neste dia são diversas as atividades desenvolvidas por
associações, escolas e outras entidades ligadas à dança, para promover esta arte que é
vista como linguagem universal, promotora de ideais como a liberdade de expressão e a
igualdade de direitos. Neste contexto, fui convidada pela instituição casa d. josefina da
Fonseca de oliveira do hospital para uma demonstração de dança com as crianças de 3 e
4 anos, num evento organizado pelo departamento de ação social do município de
Oliveira do hospital, onde juntou várias instituições de solidariedade social, com crianças
e idosos, foi uma tarde bem passada, onde recordamos as músicas dos tempos antigos
associando avós e netos (fotos no dossier de estágio).

36

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

3.2.7. “serei o que me deres…que seja AMOR” – Laço azul contra maus tratos
infantis 30 abril de 2019
Convidada pelo município de Oliveira do Hospital para realização de um
aquecimento de zumba kids, para cerca de 450 crianças que iriam realizar uma caminhada
antecedente da formação do laço azul. Cerca de 500 participantes, na sua maioria crianças
do pré-escolar e do 1.º CEB, formaram na tarde do último dia de abril, um gigante laço
azul no âmbito da campanha nacional "abril: Mês da Prevenção dos Maus Tratos na
infância". Uma vez mais, o Município de Oliveira do Hospital associou-se a esta ação de
sensibilização tendo promovido a realização de uma caminhada urbana que terminou no
Largo Ribeiro do Amaral com a formação deste enorme Laço Azul Humano. A iniciativa
foi promovida pelo Município de Oliveira do Hospital e o Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital com a colaboração da CPCJ de Oliveira do Hospital e a Rede Social
concelhia, e ainda a parceria da ADI - Agência para o Desenvolvimento Integrado de
Tábua e Oliveira do Hospital. Para além dos alunos que frequentam o pré-escolar e o 1.º
CEB no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a atividade contou com a
participação das crianças que frequentam várias IPSS do concelho, como a Fundação de
Aurélio Amaro Diniz, a Obra D. Josefina da Fonseca, o Centro Social e Paroquial Seixo
da Beira, o Centro Social de Aldeia das Dez e ainda vários utentes da Arcial.
De registar que nas várias escolas do concelho a campanha foi assinalada com
diversas iniciativas. A formação deste Laço Azul é um gesto simbólico para despertar
consciências, no âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, que se assinala
em abril, este ano com o lema “Serei o que me deres.. que seja AMOR” (fotos no dossier
de estágio)

3.2.8. Mohve-te de 30 de maio a 18 de julho de 2019
Organizado pela primeira vez em 2014 pelo Pelouro do Desporto do Município de
Oliveira do Hospital para estimular e incentivar a população oliveirense a praticar
desporto, tendo em vista a promoção de hábitos de vida saudáveis, o “mOHve-te Verão
2019” inicia-se a 29 de maio e prolonga-se durante os meses de junho e julho, contando
com a colaboração de clubes e diversas entidades públicas e privadas das áreas do
desporto e da saúde. Tendo-se transformado rapidamente num evento de sucesso, o
programa mOHve-te tem vindo a registar uma adesão superior a mil participações/ano e
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prima por um grande ecletismo desportivo, já que durante os meses de maio, junho e julho
vai permitir a prática de mais de uma dezena de atividades desportivas ao ar livre e
nalguns equipamentos desportivos municipais. (fonte município oliveira do hospital) Este
ano fui convidada a participar neste evento com zumba nos dias 30 de maio e 16 e 18 de
julho (fotos em dossier de estágio)

3.3. Atividades Complementares – Formação
3.3.1. Formação em Coaching Desportivo – Nível Avançado
Todos nós temos as nossas crenças, valores, memórias, omissões, distorções,
generalizações e o contexto que no rodeia, a isto podemos denominar de filtragem, e esta
por vezes bloqueia o atleta, fazendo que esta por vezes não acredite em si, no seu valor e
nas suas competências. Assim, Coaching bem como a reprogramação neurolinguística
ajudam a desbloquear estas filtragens ajudando o atleta superar por vezes os objetivos
estabelecidos. Comecei a frequentar o Coaching, numa fase da minha vida muito
complicada, onde nada fazia sentido, sem rumo e sem objetivos, decidi procurar ajuda e
perceber o que era isto do Coaching, assim, percebi que o Coaching, não é nada mais que
ajudar a pessoa atingir os seus objetivos mantendo foco, determinação e acima de tudo a
vontade de fazer acontecer. O aprofundar na área desportiva, serve essencialmente
perceber as equipas, os jogadores e como cada jogador pode influenciar de uma forma
positiva ou negativa uma equipa e até mesmo entender a mente dos atletas individuais,
sem dúvida uma área fascinante e maravilhosa, que pode fazer muito pelo atleta. A
formação foi realizada em lisboa nos dias 7 e 16 de setembro pela entidade BizPoint e
acreditada pelo instituto português do desporto e juventude, (certificado no dossier de
estágio)

3.3.2. Formação de Cycling
Ao realizar esta formação, o objetivo foi perceber e entender como é que se
estrutura uma aula cycling, sair da minha área de conforto e colocar à prova a minha
resistência física. A formação realizou-se na guarda nos dias 9 e 10 de março no
ginásio Clube Bem-Estar na Guarda. A formação iniciou com apresentação da empresa
formadora eacsystem, quais as modalidades disponíveis e como funciona, quais os
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benefícios de ser instrutor da eacsystem. Seguida iniciou-se a parte mais especifica da
modalidade, qual o tipo de vestuário, calçado e hidratação; quais os componentes da
bicicleta, quais os ajustes a realizar na mesma, biomecânica e técnica de como pedalar,
tais como: estrada sentado, montanha sentado, estrada de pé, montanha de pé, saltos e
sprint; explicando depois a intensidade utilizada em cada técnica. A fisiologia e
resistência do treino, quais os elementos relacionados com a capacidade de resistência,
quais os sistemas energéticos trabalhados em cada técnica. Uma aula cycling eacsystem
terá as seguintes características: zona de treino, saber o nível da condição física de cada
aluno, a frequência cardíaca, as etapas de treino, ritmos e cadências e saber sempre qual
o plano de aula. Uma formação prática dividida em várias fazes, uma primeira adaptação
dos alunos á modalidade, tendo sido dada uma aula de leve e moderada, passando depois
para uma aula de nível elevado e intenso, numa segunda fase foi trabalhado o ritmo e a
cadências das músicas, sendo que cada aluno teria que dar uma parte de uma música aos
colegas de formação. Uma experiência dolorosa e muito gratificante, que posso dizer que
valeu a pena. (certificado no dossier de estágio).
3.3.3. Formação de Crosstraining
Dividido em três dias de formação (31 de maio, 01 e 07 de junho de 2019),
realizou- se na ESECD um curso intensivo de Cross Training, creditado pelo IPDJ com
3 unidades de crédito. Disponibilizada uma vez mais pelo IPG, a um preço bastante
acessível aos alunos do mesmo, esta fantástica formação, integralmente conduzida pelo
mestre Juvenal Fernandes, formador e Personal Trainer certificado pela MANZ®,
formador da fitness academy e cofundador CrossFit Aveiro.
No primeiro dia teórico ou prático de 5 horas, das 13:30 até às 18:30, foram
abordados fundamentos do Cross Training e do condicionamento metabólico, com
especial ênfase para a variante do Cross Fit que, de acordo com o formador, solicita o
corpo como um todo e apresenta-se como mais variável em comparação com o
tradicional Cross Training, além de permitir o desenvolvimento de capacidades
coordenativas e condicionais. Ainda no mesmo dia foram abordados conteúdos relativos
aos exercícios e movimentos básicos de Ginástica e calistenia e Halterofilismo olímpico
- snatch que posteriormente foram postos em prática.
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No segundo dia da parte da manha das 08:30 até ás 13:30 foi recapitulado o que
se apreendeu no dia anterior com um reforço na componente de Halterofilismo, com a
aprendizagem prática de movimentos base, como o clean&jeark, explicando e
exemplificando como se iniciava o movimento do exercício, iniciando do mais fácil ao
mais complicado; e movimentos com
Kettlebells, explanando quais os benefícios e afirmando que os exercícios executados
com kettlebells tornam-se mais completos fazendo com que os atletas tenham poucas
lesões, colocando em prática estes exercícios durante as horas de formação.
Por fim, no terceiro e último dia, mais 5 horas das 13:30 até às 18:30, onde foi abordado
o planeamento, periodização e prescrição de exercício nesta modalidade de Cross
Training, passando-se em seguida a uma aplicação de WODs (“Workout of the Day”),
tendo em vista uma mini- competição prática entre os participantes. Uma formação de
fácil apreensão e com vontade de querer saber mais e acima de tudo realizar mais aulas
desta modalidade com com instrutores credenciados, mas acima de tudo profissionais
(certificado no dossier de estágio).

3.3.4. I Jornadas de Envelheserativo
Realizou-se no IPG, as primeiras jornadas de envelheserativo, umas jornadas que
me deixaram bastante motivada e interessada, visto que trabalho com população idosa, e
que esta por vezes é esquecida e pouco trabalhada em alguns lares de acolhimento, assim,
por motivos profissionais apenas consegui assistir no dia 28 às palestras. Fiquei bastante
rendida com a comunicação da Dr.ª Maria João Quintela, da sociedade portuguesa de
psicogerontologia, uma abordagem clara, simples e bastante frontal da realidade atual dos
nossos utentes mais velhos, só quem trabalha e convive diariamente com esta população
pode sentir e ver o que se passa, vendo funcionárias pouco habilitadas em relações
humanas e com paciência para ajudar quem mais precisa, sem dúvida que algumas
politicas deverão ser tomadas no seio do governo, mas saindo de lisboa e observa no
campo a realidade. Pena não ter conseguido assistir por completo a estas jornadas.
3.4. Projeto de Promoção da Entidade Acolhedora
O projeto pensado seria a realização de um dia desportivo, com palestras e
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algumas modalidades desportivas, destinadas para a comunidade do concelho de oliveira
do hospital, bem como dos concelhos limítrofes, com objetivo de promover atividade
física em todas as idades, mas preferencialmente junto da comunidade mais de 55 anos.
Assim, ajustou-se o projeto a realização de um dia de comemoração do aniversário
do ginásio, com as seguintes aulas grátis: sénior class, kickboxing, Jump, zumba e
crosstraining e com 50%grátis em novas adesões (cartaz em anexo).
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Reflexão Final
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Finalizado estágio, o importante é refletir, fazendo um balanço de como todo este
processo decorreu, ponderando todos os aspetos positivos e menos positivos.
O estágio curricular é uma experiência essencial na nossa formação, sendo que na
minha opinião, deveria ser realizado ao longo dos 3 anos, elaborado por etapas e pequenas
avaliações, e não apenas no último ano. Como trabalhadora estudante torna-se bastante
difícil acompanhar todas as aulas, que se tornaram cruciais em fase de estágio, bem como
abdicar de trabalho e perder rendimentos, que não foi nada fácil. Como iniciei um
processo inverso dos meus colegas, tirei o curso de zumba, sem saber que era preciso ter
curso na área desportiva, aventurei-me em outra licenciatura, sem ponderar e avaliar os
prós e contras, logo tornou-se num enorme desafio e muito desgastante.
Passei de professora para aluna em aulas de grupo, a nível do zumba, foi bastante
normal, pois tenho por hábito realizar aulas de outros colegas, com o objetivo de melhorar
e observar como o outros fazem as suas aulas, no que respeita ás aulas de pump, pilates,
cycling e Jump, foi sem duvida um enorme desafio, pois são modalidades bastantes
diferentes do zumba e o que senti mais dificuldade é entrar certa nos tempos musicais.
Em relação ao pilates, na minha opinião é uma modalidade que não se aplica a minha
maneira de estar e de sentir uma aula, pois é bastante calma no qual é me difícil
concentrar.
Na minha opinião a divisão do estágio por fases (Fase de Integração, Fase de
Intervenção e de Conclusão), acaba por ser uma mais valia, pois acaba por ser auxílio
para a adaptação à instituição e também para a minha evolução, que foi progredindo de
forma gradual de fase para fase. Apesar de ser comunicativa e bastante acessível, senti
muitas dificuldades em abordar os clientes em sala de exercício numa fase inicial, devido
aos medos, receios e muitas inseguranças na parte de anatomia, fisiologia e biomecânica
dos exercícios. Consegui ultrapassar grandes dificuldades que senti inicialmente, como
por exemplo na prescrição de exercícios, com ajuda dos instrutores de sala, com ajuda da
minha amiga Cláudia, que foi incansável em esclarecer as minhas dúvidas , ainda que
tenho muito a aprender e a melhorar. Para mim a fase mais difícil, foi a primeira fase, na
qual iniciei a minha a primeira experiência no mundo da sala de exercício físico e senti
muita insegurança no nome dos exercícios, bem como das máquinas, e sem dúvida que o
meu colega de sala foi crucial nesta fase
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Relativamente

às

restantes

fases,

foram

interessantes,

proveitosas

e

enriquecedoras, uma vez que, desde o início do estágio todas elas foram organizadas de
modo a que tudo o que fosse feito estivesse de acordo com a calendarização. No decorrer
do mesmo sempre que necessário foram feitos os ajustes adequados. A última fase, foi o
culminar do resultado realizado durante este ano de estágio, podendo referir-se que foi
concluído com sucesso e gratificante enquanto experiência profissional.
Tenho a noção que atingi a maior parte dos objetivos pretendidos e pensados no
inicio do estágio, poderia ter sido mais pro ativa, dinâmica e destemida, mas a falta de
confiança em algumas matérias não me ajudaram a passar estes pequenos obstáculos.
Sei que quero continuar a evoluir mais e melhor como instrutora de zumba, quer
para crianças, quer para idosos, pois a música faz toda diferença na vida destes e só
quem vive estes momentos e experiências sabe o quanto é maravilhoso.

44

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

Referências Bibliográficas

45

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo



ACSM (2002). Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults – Position
Stand. Medicine and Science in Sport and Exercise, 34(2), 364-80.



ACSM (2010). ACSM’s Resources for the Personal Trainer [PDF]. Retirado
de:https://coachiwan.files.wordpress.com/2012/10/acsm039_s_resources_for_the_pers
o nal_trainer american_college_sports_medici_.pdf.



ACSM (2014). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia,
USA: Lippincot Willliams & Wilkins.



ACSM. (2019). ACSM Fitness Trends. Retirado de: https://www.acsm.org/readresearch/acsm-fitness-trends.



Boscolo, L. (2018, Outubro 28). Ranking mostra as tendências fitness para 2019 [Web
log post]. Retirado de: https://www.ativo.com/corrida-de-rua/noticias/tendenciasfitness-para-2019-ranking/.



Campos, F. (2015). A qualidade do instrutor em atividades de grupo de fitness (Tese de
Doutoramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). Retirado de:
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/DOCENTES/F_Campos/DOUTOR.pdf.



Castelo, J. (1996). Metodologia do Treino Desportivo. Cruz Quebrada, Portugal:
Faculdade de Motricidade Humana.



DeSimone, G. (2016). SHAREABLE RESOURCE: Group Exercise Making Balanced
Choices.

ACSM's

Health

&

Fitness

Journal,

20(2),

3.

doi:

10.1249/FIT.0000000000000182.


Franco, S., Mercê, C., & Simões, V. (2015). Preferências dos Praticantes Acerca do
Comportamento Pedagógico dos Instrutores de Zumba®. Journal of Sport Pedagogy and
Research, 1(6), 30-35.



Furtado, E., Simão, R., & Lemos, A. (2004). Análise do consumo de oxigênio,
freqüência cardíaca e dispêndio energético, durante as aulas do Jump Fit. Revista
Brasileira de Medicina do Esporte, 10(5), 376-80.



Heyward, V. (2013): Avaliação Física e Prescrição de Exercício. Artmed. pp 1-17.



Kraemer, W., Hakkinen, K., Newton, R., Nindl, B., Vole, J., Mccormick, M., . . .
Evans, W. (1999). Effects of heavy-resistance training on hormonal response patterns

46

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

n younger vs older men. Journal of Applied Physiology, 87 (3), 982-992.


Moraes, H.B., Vale, R.G., Gomes, A.L., Novaes, G.S., Alves, J.V., Marinho, D.A., &
Novaes, J.S. (2012). Frequência cardíaca, perceção subjetiva de esforço e lactato
sanguíneo nas aulas de jump fit e hidro Jump. Motricidade, 8(2), 52-61.



Mundos

de

Vida

(2012).

O

que

é

a

Missão

Pijama?.

Retirado

de:

http://www.mundosdevida.pt/_O_que_e_a_missao_pijama1.


Município de Oliveira do Hospital (2019). Meia centena formou Laço Azul Humano em
Oliveira

do

Hospital.

Retirado

de:

https://www.cm-

oliveiradohospital.pt/index.php/municipio/item/1767-meia-centena-formou-laco-azulhumano-em-oliveira-do-hospital.


Município de Oliveira do Hospital (2019). Programa “mOHve-te Verão 2019” entra em
ação

em

maio

e

prolonga-se

até

julho.

Retirado

de:

https://www.cm-

oliveiradohospital.pt/index.php/municipio/item/1778-programa-mohve-te-verao-2019entra-em-acao-em-maio-e-prolonga-se-ate-julho.


Obra

D.

Josefina

da

Fonseca

(2019).

Quem

somos.

Retirado

de:

http://www.casadaobra.pt/index.php/quem-somos.


Ordem dos Enfermeiros (s.d.). Dia Mundial da Consciencialização do Autismo.
Retirado

de:

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo-de-p%C3%A1ginas-

antigas/dia-mundial-da-consciencializa%C3%A7%C3%A3o-do-autismo/.


Pereira, H. (2008). Transforme-se no seu Personal Trainer (1ª ed.). Lisboa: Edições
Silabo.



Sierra, D.B., Mazorra, M., & Gómez, J. C. (2010). Beneficios de la modalidad aeróbica
body pump para el mejoramiento de la capacidad física y la estética de las maestras de
la Escuela Primaria ‘Marcelo Salado’. EFDeportes.com, Revista Digital, 15(148).
Retirado

de:

https://www.efdeportes.com/efd148/body-pump-para-la-capacidad-

fisica.htm.


Solinca (2018). Modalidade Kickboxing. Retirado de: https://www.solinca.pt/classesitem/kickboxing/.



SNS

(2016).

Campanha

do

Laço

Azul.

Retirado

de:

https://www.sns.gov.pt/noticias/2016/04/18/campanha-do-laco-azul/.

47

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo



Teixeira, P., Sardinha, B., & Barata, L. (2008). Nutrição, Exercício e Saúde. Lisboa,
Portugal: Lidel.



Zumba

(2019).

QUEM

SOMOS?

NÓS

SOMOS.

Retirado

de:

https://www.zumba.com/pt-BR/about.

48

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

Anexos

49

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

50

Relatório Final de Estágio | Sandra Figueiredo

51

Anexo 1 – convenção Estágio

Anexo 2 – Calendarização Anual

Anexo 3 – Recursos Materiais
ginásio

Inventário Material da sala de exercício
Sala de exercício e musculação
Quantidade
Material

Material

Quantidade

Bicicletas de Cicling
Bicicletas
ergométricas
Bicicletas
Vibroplate
Escaladores
Eliticas
Passadeiras
Multi funções
Banco vertical
abdominais
Maquina Bicep
Leg extension
Leg Press
Multi press
Shoulder press
Chest press

2
2

Halteres 7,5 Kgs
Halteres 10 kgs

2
2

2
1
2
2
4
1
1

Halteres 12,5 kgs
Halteres 15 kgs
Halteres 17,5 kgs
Halteres 20 Kgs
Halteres 22,5 Kgs
Halteres 25 Kgs
Halteres 27,5 kgs

2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2

Hig pectoral fly

1

Leg Curl

1

Banco lombares
Banco supino livre
Banco supino
inclinado livre
Suporte de discos
Máquina gemeos
Banco bicipe com
barra livre
Banco musculação
Banco abdominal
Airbiques
Remos
Rock multi funções
Suporte Halteres
Maquina abdominal
Steps
Colchões

1
1
1

Halteres 30 Kgs
Halteres 32,5 Kgs
Halteres 35 Kgs
Halteres 37,5 Kgs
Halteres 40 kgs
Halteres pequenos
2kg
Halteres pequenos
3Kgs
Halteres pequenos
5kgs
Espelho grande
Bola Fit
Elásticos
Halteres 5kgs

2

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
5
3

2
2
1
1
10

Inventário de material da Box Crosstraining
Box Crosstraining
Quantidade
Material

Material
Kettlebells 5 Kgs
Kettlebells 8 kgs
Kettlebells 16 kgs
Rolo miofascial

2
2
4
1

Espelho
Bolas de peso 10 Kgs
Corda grossa
Suporte de barras
Caixas
Rodas de peso 10 kgs
Tubos pvc
Cacifos

1
3
1
1
2
8
10
30

Quantidade

Kettlebells 6 kgs
Kettlebells 12 kgs
Kettlebells 20 kgs
Almofada para
abdominal
Bolas de peso 6 kgs
TRX
Barra de pesos
Rack
Rodas de peso 20 kgs
Rodas de peso 5 kgs
Suporte kickboxing

2
2
4
6
3
2
6
1
4
8
1

Inventário sala de aula de grupo
Sala de aula de grupo
Quantidade
Material

Material
Suporte Kickboxing
Steps
Aparalhagem som
Pesos 2kgs
Pesos 6kgs
Pesos 2,5kgs
Halteres 1kg

1
15
1
28
8
6
4

Quantidade

Colchões
Jumps
Barras pump
Pesos 4kgs
Pesos 1,25 kgs
Pesos 5Kgs
Molas segurança
barras

20
10
16
10
8
6
30

Inventário sala de cicling
Sala de cicling
Material

Quantidade

Bicicleta instrutor
Bicicletas na sala

1
10

Anexo 4 – Plano de Aula zumba

Anexo 5 – Plano aula Pump

Anexo 6 – Plano de treino cliente A

Anexo 7 – Cartaz do projeto de
promoção da entidade acolhedora

