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RESUMO  

 

 

Este relatório foi elaborado no âmbito do curso em Desporto no menor Exercício 

Físico e Bem-Estar, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto entre os 

meses de setembro de 2018 a junho do corrente ano, como requisito para obtenção do 

grau de licenciado em desporto.  

Neste documento, é caracterizada a entidade acolhedora, o planeamento de estágio 

e calendarização, assim como objetivos gerais e específicos que foram estabelecidos 

inicialmente. Antes de atuar nas áreas de intervenção, passei pela fase de observação, a 

fim de perceber os procedimentos para posteriormente realizar os objetivos proposto no 

início do estágio. Assim foram áreas de intervenção: Na sala de exercícios; Sala de aula 

de grupo e programa Guarda +65 

 Para além de realizar o plano do estágio, também concretizei várias atividades 

completares, promovendo a entidade acolhedora. 

  Prossegue então a descrição de todas as atividades desenvolvidas bem como o 

resultado de todo o trabalho ao longo do estágio. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Desporto, Sala de Exercício, Aula de Grupo, Zumba.  
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INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste relatório é descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio realizado entre os meses de setembro de 2018 a junho do corrente ano, 

na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, para a obtenção do grau de 

licenciado do curso Desporto 

A conceção de desporto, tal como a maioria das conceções, tem vindo a sofrer 

mudanças ao longo do tempo, consoante as necessidades sociais que têm vindo a surgir.  

O desporto assume-se assim num processo de humanização, que é um requisito 

da liberdade e já não só, como acontecia anteriormente, orientado para a multiplicação as 

necessidades e o correspondente aumento das capacidades e dos meios para o efeito. O 

desporto tornou-se assim muito mais abrangente, muito mais rico, pois está ligado ao 

sistema-chave da organização social, abrangendo desde a educação ao ordenamento do 

território, do trabalho e tempos livres às estruturas de consumo, do sistema de saúde às 

próprias instituições (Constantino, 1994). 

Hoje em dia, a procura pelo bem-estar e qualidade de vida tem aumentado 

sabendo-se que a prática desportiva regular se apresenta como um fator importante na 

prevenção de doenças assim como na promoção da saúde e do bem-estar. 

O local de estágio foi o IPGym porque me aconselharam os meus colegas 

estagiários que se encontravam no ano anterior. 

Deste modo, principiamos este relatório com a caracterização do local de estágio, 

caracterizando a instituição seus recursos humanos e matearias, o Instituto Politécnico da 

Guarda assim como a caracterização do meio envolvente, a cidade da Guarda.  

Seguidamente faz se a apresentação das atividades desenvolvidas, onde se referirá 

os objetivos gerais e específicos de cada área de intervenção, assim como todo o 

planeamento e calendarização semestral. 

E por último faz-se uma reflexão crítica de todo o trabalho desenvolvido no 

decorrer deste estágio, relatando os aspetos positivos e os aspetos a melhorar relativos a 

este processo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

ACOLHEDORA 
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1. Enquadramento Histórico, Demográfico e Geográfico da Entidade Acolhedora 

  

 Nesta primeira parte, do relatório de estágio, é feita a caraterização e uma 

análise da entidade acolhedora.    

 

1.1 História da Guarda 
 

 A cidade da Guarda situa-se no último esporão Norte da Serra da Estrela, sendo a 

altitude máxima de 1056 m (na Torre de Menagem do Castelo), dominando a portela 

natural do planalto beirão. Foi fundada em 27 de novembro de 1199 por foral concedido 

pelo segundo rei de Portugal, D. Sancho I, tendo completado oito séculos de existência 

no ano de 1999. O Distrito da Guarda encontra-se localizado, maioritariamente, na Região 

da Beira Interior, e com os concelhos de Meda e Vila Nova de Foz Côa, na Região de 

Trás-osMontes e Alto Douro. 

 O seu território é muito montanhoso, a sua altura máxima na Serra da Estrela (1991 

metros) que pelas suas características é hoje o principal chamariz turístico da região. No 

Inverno, as suas serras cobrem-se de neve e no Verão transformam-se em verdes matas. 

Por entre estas montanhas correm os rios Zêzere, Douro e o Mondego. 

 Segundo Monteiro, de destaque levou a que ela se tornasse palco de importantes 

acontecimentos militares da História de Portugal. Aqui foram travadas batalhas em 

momentos conturbados pela luta da independência. A sua proximidade com Espanha leva 

a que esta se assuma como “porta económica” no reinado Filipino (Filipe II de Espanha) 

e seja decretada a livre entrada de produtos através da fronteira. 

 Na Guarda existe um vasto património cultural, com vestígios de comunidades 

humanas desde tempos remotos. As entidades autárquicas visam a sua proteção, 

salvaguardando-a como fonte de experiências emocionais para todos aqueles que a 

visitam. 
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1.2 Demografia da Guarda  

 

 A Guarda é uma cidade com cerca de 31000 habitantes, inserida no concelho 

homólogo com cerca de 44000 habitantes. É ainda a capital do Distrito da Guarda que 

tem uma população residente de cerca de 174000 habitantes. Situada no último 

contraforte da Serra da Estrela, a 1056 metros de altitude, é a mais alta cidade de Portugal. 

 

1.3 Instituto Politécnico da Guarda 

 

 O Instituto Politécnico da Guarda é uma instituição de ensino superior politécnico 

público portuguesa, com sede na cidade da Guarda, onde se localizam três das suas quatro 

escolas, e uma escola na cidade de Seia. O Instituto é constituído pelas seguintes escolas:  

 Escola Superior de Educação, comunicação e Desporto da Guarda 

 Escola Superior de Saúde da Guarda 

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda 

 Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

 O projeto de implementar o ensino superior na Guarda, remonta à década de 70. 

Contudo só em 1979 foi criada a primeira escola politécnica, a Escola Superior de 

Educação, posteriormente integrada no Instituto Politécnico.  

 Criado em 1980, pelo Decreto-Lei n.º 303/80, de 16 de agosto, o IPG caracteriza-

se por ser uma “pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, 

pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar” (art. 

3.º dos estatutos do IPG).  

 A dinâmica do processo desenvolvido a partir de 1985 vai permitir o início, em 

1986, das atividades letivas da Escola Superior de Educação e, no ano seguinte, da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão, (Figura 1). 

 A Escola de Enfermagem da Guarda foi criada em julho de 1965, na cidade da 

Guarda. Pelo Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, o Ensino de Enfermagem foi 

integrado no Ensino Superior Politécnico, e em 1989, a Escola de Enfermagem, foi 

convertida em Escola Superior de Enfermagem (ESEnf). No ano de 2001 a ESEnf, foi 

integrada no IPG, tendo em 2005 sido transformada em Escola Superior de Saúde (ESS).  
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 No ano de 1999, foi criada a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações, 

atualmente designada de Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), implementada 

na cidade de Seia. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

FIGURA 1: ESCOLAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
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 A direção da ESECD é composta por um Diretor, Conselho Técnico – Científico, 

Pedagógico e Unidades Técnico-Científicas.  

 Inclui ainda os seguintes serviços: Centro de Formação Contínua de Professores; 

Centro de Apoio ao Aluno; Centro de Recursos Técnico-Científico e Pedagógico – 

Didático. 

 

1.3.2 IPGym  

 

 Todos os espaços podem ser frequentados por qualquer pessoa, bastando para isso 

fazer a inscrição e seguro. Para os alunos do IPG o custo para frequentar o IPGym, é 

ligeiramente menor do que para uma pessoa externa e, também existem pacotes família 

promovendo a prática desportiva entre famílias.  

As vantagens do IPGym são as seguintes: 

 

 Baixo custo;  

 Poder frequentar, a sala de exercício e aulas de grupo, todos os dias sem custo 

adicional;  

 Diversidade;  

 Recursos Humanos competentes para ajudar em qualquer necessidade do 

cliente;  

 Acompanhamento individualizado sem custo adicional. 

 

 

1.3.2.1 Recursos Humanos 

 

 O IPGym apresenta uma vasta equipa de profissionais, 2 docentes da UTC de 

Desporto, 2 funcionários e 9 Estagiários, representado na figura 2. 
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FIGURA 2: RECURSOS HUMANOS DO IPGYM 

 

 

1.3.2.2 Espaços físicos e Recursos Físicos 

 

 

 Para um bom funcionamento de um ginásio é necessário ter as condições 

necessárias para que o cliente possa ter uma boa prática de exercício físico. 

 O IPGym situa-se no piso inferior da ESECD estruturado com uma sala de exercício 

(figura 4) com uma zona treino funcional e aula de cycling, (figura 3) uma sala de aulas 

de grupo (figura 8), uma sala de dança (figura9), uma sala de avaliação (figura 6), uma 

piscina (figura10) e ainda um gabinete para os Estagiários (figura 5). 

 A sala de exercício (figura4) é composta por diversas máquinas de musculação, 

para vários tipos de treino. Existem também nessa sala máquinas de cárdio, como quatro 

bicicletas estacionárias, duas passadeiras, duas elíptica e dois ergómetros, e uma área com 

16 bicicletas estacionárias destinada a aulas de cycling (figura 3) 

 A sala de dança (figura 9) situa-se no piso 1 e a sala de aulas de grupo (figura 8) no 

piso 0. Esta possui muitos materiais para cada tipo de aula, como steps, barras, discos, 

colchões e halteres. 

Prof. Natalina Casanova

Diretora Técnica

Prof. Natalina Casanova

Responsável 
sala de exercício  

Edinho Spencer

Miguel Paraíso

Francisco Silva

Yaridson Pereira

Estagiários

Prof. Bernardete Jorge

Responsável aula de 
grupo

Ângela Grilo

André Martins

Marcelo Sousa

Ricardo Almeida                                                                                                              
Tiago Sá 

Estagiários

António José Cerdeira

Cristina Alves

Funcionários
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 Também o IPGym dispõe de uma sala de avaliação física (figura 6) onde são 

realizadas avaliações necessárias aos utentes do ginásio. A ESECD disponibiliza a sala 

0.1 Laboratório de Biomecânica e Controlo Motor, e a sala 0.2 Laboratório de Fisiologia 

do Esforço e de Psicologia do Desporto representado na (figura 7), onde são realizados 

teste para avaliar a performance dos atletas. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

FIGURA 3: SALA DE CYCLING 

FIGURA 4: SALA DE EXERCÍCIO 

FIGURA 5: GABINETE DOS ESTAGIÁRIOS 
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FIGURA 6: SALA DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: SALA DE AULAS DE GRUPO 

 

 

FIGURA 7: LABORATÓRIO 
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1.3.2.3 Publico Alvo 

 

O IPGYM não é de uso exclusivo dos discentes, docentes e funcionários do 

Instituto Politécnico da Guarda, podendo ser utilizado por entidades externas à Instituição 

desde que exista disponibilidade e ao pedido de utilização seja dado despacho favorável. 

Contudo.  

O IPG tem uma colaboração com Câmara Municipal da Guarda e integra o projeto 

Guarda +65, com objetivo de combater o sedentarismo e doenças como a osteoporose, na 

população com mais de 65 anos de idade.  

Partindo do pressuposto que a prática desportiva apresenta benefícios para a saúde 

e que a Organização Mundial de Saúde (2014) estima-se que mais de 60% dos adultos 

não apresenta níveis recomendáveis de prática desportiva, tornando-se necessário agir no 

sentido de promover a regularidade de prática e consequentemente, o aumento dos 

benefícios associados. 

 

1.3.4 Horário do IPGym 
 

 O ginásio encontra-se aberto de segunda a sexta, das 9;00h às 13;00h e das 14;00h 

às 20;00h. 

 A sala de aulas de grupos está aberta de segunda a sexta fera a partir das 18;00h as 

20;00h para aulas de grupos realizados pelos estagiários. 

FIGURA 10: PISCINA FIGURA 9: SALA DE AULA DE DANÇA 
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1.3.2.5 Modalidade do IPGym 

 

 Para satisfazer os clientes, o IPGym tem várias modalidades (anexo VI) que 

proporciona momentos de motivação, interação, socialização e aumento dos níveis de 

atividade física para alcançar os seus objetivos.  

  

 

 

 

 

 

FIGURA 11: HORÁRIO DAS AULAS DE GRUPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – OBJETIVOS E PLANEAMENTO DO 

ESTÁGIO 
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2.1 Áreas de intervenção  

 

 Após conversar com o Tutor e coordenador de estágio, decidimos realizar estágio 

em 3 áreas: aulas de grupos, sala de exercício e população especiais designadamente o 

projeto Guarda +65. 

 Os objetivos foram formulados tendo em consideração as características da 

entidade acolhedora, neste caso formulei os objetivos especificamente para cada área de 

atuação: sala de exercício, sala de aulas de grupo e população especiais. 

 

2.1.1 Objetivos gerais 
 

Definimos os seguintes objetivos gerais: 

 

 Colocar em prática os conhecimentos a nível científico técnico e pedagógicos 

adquiridos nas unidades curriculares e aperfeiçoá-los para uma melhor 

intervenção profissional. 

 Interagir com os colegas e os clientes de forma a ajudar uns aos outros a melhorar 

os nossos pontos mais fracos e reajustar procedimentos sempre que necessário. 

 Refletir criticamente sobre a intervenção profissional e reajustar o comportamento 

sempre que necessário. 

 

2.1.2 Objetivos específicos  
 

Definimos objetivos específicos para três áreas de observação a saber: 

2.1.2.1 Objetivos específicos na sala de exercício 

 

 Motivar os clientes a praticar exercício físico diário; 

 Acompanhar e prescrever planos de treino;  

 Acompanhar pelo menos 4 caso de estudos;  

 Corrigir e identificar erros técnicos. 
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2.1.2.2 Objetivos específicos para as aulas de grupos 

  

 Observar e analisar métodos utilizado pela profissional da entidade; 

 Relevar autonomia para dinamizar aulas de grupo; 

 Agrupar um conjunto de exercício adaptados os característicos dos alunos; 

 Ser capaz de projetar a voz de forma clara nas aulas de grupo. 

 

2.1.2.3 Objetivo específicos na população especiais 

  

 Fornecer feedbacks prescritivo sobre a técnica dos exercícios 

 Realizar medições de pressão arterial antes do treino e após o treino; 

 Adaptar os planos de treino quando for preciso; 

 Ajudar e conversar com os utentes. 

 

As áreas de intervenção foram divididas em 3 fases:  

2.1.3 Fase 1 – intervenção e planeamento 
 

De 24 de setembro de 2018 a 19 de outubro de 2018  

Nesta fase foi caracterizada pelo processo introdutório, em que se realizam 

reuniões preparatórias de modo a observar como atua o ginásio (IPGym), na sala de 

exercício, sala de aulas de grupo e definição de domínio de intervenção e respetivo 

objetivos. Nesta fase o estagiário tem um papel de observar e analisar aulas e atividades 

orientados pelos instrutores, no minino 4 observações. Deve fazer o planeamento e a 

calendarização da atividade a desenvolver e no final elaborar o plano individual de 

Estágio. 

 

2.1.4 Fase 2 – intervenção  
 

Esta fase deu início no dia 22 de outubro de 2018  

A segunda fase consiste em pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante 

as aulas teóricas e praticas, elaborar as atividades, planos de aula e ter mais autonomia na 

intervenção. Nesta fase temos que avaliar no minino 4 clientes na sala de exercício para 

realização de medições, e prescrever os planos de treino para serem acompanhadas 
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durante o decorrer do Estágio. Continuar com a correção de posturas sempre que 

necessário.   

 

2.1.5 Fase 3 – Conclusão e avaliações  
 
 

De abril a junho de 2019  

Nesta fase tem como tema principal a conclusão e avaliação dos objetivos 

propostos e atingido ao longo do ano, refletindo no que correu menos bem para ser 

melhorado futuramente. Deverá ser entregue o dossiê de estágio, o relatório de estágio e 

a defesa do mesmo. 

 

2.2 Horário de estágio e calendarização de atividades 
 

Nas seguintes tabelas apresento os meus horários de estágio do 1º e 2º semestre, tanto 

na sala de exercício como nas aulas de grupo: tabelas 1 e 2 

 

 

TABELA 1: HORÁRIO 1º SEMESTRE 

  Segunda Terça  Quarta Quinta Sexta  

9:00h /10:00h    

Guarda +65 anos 

      

Sala de exercício 

11:00h/12:00h       

Almoço 

14:00h/15:00h     
 

    

16:00h     Sala de exercício   Sala de 

exercício 17:00h       

18:00h     Jump/GAP Sala de 

exercício 18:30h   Sala de exercício   

19:00h       

19:30h   Abdominais Localizada   
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TABELA 2: HORÁRIO 2º SEMESTRE 

  Segunda Terça  Quarta Quinta Sexta  

9:00h/10:00h         

 

Guarda +65 

  

  
 

11:00h/12:00h    Sala de exercício 

Almoço 

14:00h/15:00h   

 Sala de 

exercício 

  

   

 

 

Sala de 

exercício 

  

    

16:00h     
 

17:00h     

18:00h  step  Gap /jump 
 

18:30h   

 Zumba 

  

 
  

19:00h  Zumba   

19:30h 
  

  

20:00h   
 

 

 

2.3 Calendarização  
 

Neste ponto vou fazer referência a calendarização trimestral associado ao 

planeamento trimestral do estágio. 
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TABELA 3: CALENDARIZAÇÃO TRIMESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro/dezembro

• Início do estágio com 
realização das aulas 
propostas pela instituição e 
observação na sala de 
exercício e no projeto 
Guarda +65.

•Realização de observações.

•Acompanhamento no 
projeto Guarda +65 todas as 
3 feira.

•Definição do horário de 
estágio.

• Início das aulas de Jump, 
Abdominais GAP e 
localizada.

•Avaliação iniciais dos 
clientes.

•Apresentação do plano de 
individual do estágio.

Janeiro/abril 

•Continuação no 
acompanhamento dos 
clientes na sala de exercício 
e no projeto Guarda + 65

•Avaliação controlada do 
treino aos clientes 

•Rotação das aulas de grupo, 
Zumba, Cycling, jump, step.

•Momento de avaliação 
intercalar 

•Proposta da atividade de 
promoção 

Abril/junho

•Continuação nos 
acompanhamentos da 
cliente na sala de exercício, 
e no projeto Guarda +65

•Continuação da modalidade 
das aulas de grupos.

•Realização da atividade de 
promoção estágio

•Conclusão, entrega e 
apresentação do relatório de 
estágio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADADES 

DESENVOLVIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Atividade regulares 
  

 Nesta parte serão relatadas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do 

estágio. Em primeiro lugar vou abordar a atividade regulares realizadas na sala de aulas 

de grupo, em que analisarei as aulas lecionadas por mim e com a participação de alguns 

colegas de estágio. De seguida falarei da sala de exercício, dos acompanhamentos, 

avaliação e prescrição de treino dos clientes. 

 

3.1.1 Aulas de grupos  

 

 O IPGym tem várias modalidades de aula de grupos. Ao longo do estágio lecionei 

sete aulas de grupo: Abdominais, GAP, Localizada, Jump, Step, Zumba e Cycling  

 

3.1.1.2 Aula de Abdominais  

  

 No início, as aulas de abdominais foram lecionadas parcialmente com o meu colega 

de estágio André Martins. Após adquirir experiência, comecei a orientar as minhas 

próprias aulas.  

 As aulas de abdominais tinham uma duração de 30 minutos como objetivo trabalhar 

a musculatura da região lombar. Foram divididas em 3 partes: aquecimento, parte 

fundamental e relaxamento.  

 No início confesso que teve algumas dificuldades me aproximar dos clientes e 

expressar-me abertamente. Com passar do tempo comecei a perder a timidez e com ajuda 

dos meus alunos, adquirimos mais autoconfiança fez com que eu ganhasse mais 

autoconfiança.  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12: AULA DE ABDOMINAIS 



 

3.1.1.3 Aula de GAP  

 

 A aula de GAP é uma aula em que o objetivo é trabalhar a resistência muscular 

(glúteos, abdominais e pernas). O GAP desenvolve o corpo de uma forma eficaz. Utiliza 

pesos, caneleiras, halteres e barras para fortalecer todos os grupos musculares. 

  A aula tem uma duração de 30 minutos com uma intensidade moderada com 11 

exercício com intervalos de 30 segundos após cada exercício. 

 Durante o 1º semestre, essa modalidade foi partilhada com colega de estágio Miguel 

Espírito Santo. Como era uma aula por semana decidimos que fosse realizar um sistema 

rotativo, sendo uma semana eu a outra semana ele.  

 As aulas eram divididas em três partes: o aquecimento, parte fundamental e 

alongamentos. No início foi um pouco difícil, pois tinha que estar atento ao número de 

repetições e ao mesmo tempo corrigir a postura dos alunos e isso dificultava na orientação 

do exercício seguinte. Nunca tinha frequentado uma aula de GAP nos anos anteriores. 

Após fazer algumas pesquisas sobre a modalidade passei a ter mais conhecimentos, bem 

como mais exercícios para desenvolver.  

 Com o passar do tempo já tinha mais prática, e isso podia-se ver na forma como 

recebia os elogios do aluno. 

 

FIGURA 13: AULA DE GAP 

 

 

 



 

3.1.1.4 Localizada 

 

 Aula realizado em que consiste no trabalho de resistência muscular localizada de 

um músculo ou de um grupo muscular, deixando o corpo mais firme e resistência a fadiga, 

tem duração de 45 minutos. 

 Na parte fundamental desta aula tinha como objetivo de trabalha os músculos dos 

membros superior e pernas, o plano tinha 12 exercício em que realizávamos duas séries 

com repetições seguindo o ritmo da música. Durante as aulas da localizada sentia me 

sempre confiante. 

 

3.1.1.5 Aula de Jump 

 

 Em relação às aulas de Jump, confesso que foi uma das modalidades que fiquei 

surpreendido. A aula de jump surgiu através de um desafio da Solange, ex-estagiária do 

IPGym, que me propôs a lecionar uma faixa de aquecimento numa das suas aulas. A partir 

desse momento ganhei o gosto pela modalidade. 

 Por ser uma das aulas coreografada, no início não conseguia completar os 45 

minutos, porque não tinha muito conhecimento dos passos básico, fazia 20 min de Jump 

e completava o resto com exercício de GAP.   

 
 

FIGURA 14: AULA DE JUMP 

 

 



 

3.1.1.6 Aula de Step  

 

 A modalidade Step é um exercício muito indicada para mulheres que querem perder 

a gordura localizada principalmente quando se quer emagrecer, definir o corpo, combater 

a flacidez e eliminar a celulite. São muitos, os benefícios de Step. 

 Aumenta a capacidade cardiovascular e respiratória. 

 Desenvolve a coordenação, o ritmo, a memória, a capacidade de reação e a 

velocidade; 

 Aumenta a resistência muscular; 

 Fortalecer os ossos, tendões e ligamentos; 

 Atenua o estresse e proporciona a sensação de bem-estar; 

 Proporciona grande queima calórica (cerca de 600 calorias) em 1 hora de atividade. 

 Define e tonifica os músculos da coxa, do bumbum e do abdômen. 

 

3.1.1.7 Aula de cycling  
 

 Durante o 2 semestre lecionei algumas aulas de cycling apesar de não estar no meu 

horário de aulas de grupo. Pedi aos meus colegas que me deixassem substituir uma das 

aulas deles.  

 Nas minhas primeiras aulas sentia-me confiante, só que havia pouca comunicação 

com os alunos. Tinha dificuldade em dar feedbacks pois não antecipava o aumento ou 

diminuição da carga.  

 

3.1.1.8 Aula de Zumba  
 

 A Zumba é inspirada em ritmos latinos que incorpora música latina internacional e 

movimentos de dança, criando um sistema dinâmico, excitante, divertido e eficaz. 

 A zumba e uma modalidade do fitness que combina coreografias de vários tipos de 

dança com exercícios básicos de fitness de treino cardiovascular, tem uma combinação 

explosiva com gasto calórico garantido, com recurso aeróbia e muita diversão a mistura. 

(Coimbra, 2015). 

 

 



 

Benefícios da aula da Zumba: 

 É divertido, a mistura de ritmos latinos permite um alto rendimento sem dar pelo 

esforço. 

 É fácil, as coreografias mudam com frequência, mas a maioria são comuns, com 

passos simples que são a base da zumba que estão em todos os esquemas. 

 Nas aulas queimam entre 500 e 1000 calorias, dependendo da intensidade com que 

cada pessoa vai fazer a aula. 

 Ao fazer zumba a combinação de movimento rápido e lento melhorando a 

coordenação motora, o equilíbrio e o reflexo. 

 Melhorar a autoestima, na aula de zumba a diversão e um requisito e o convívio é 

a regra (Coimbra, 2015).     

 Lecionei esta aula porque era uma modalidade que os estudantes e clientes externos 

faziam sempre, como a professora Bernardete teve lesionada então me foi proposto, 

orientar as aulas de Zumba.  

É de realçar, de entre as diferentes modalidades que realizei a Zumba é a mais que me 

identifica.  

 
 

FIGURA 15: AULA DE ZUMBA 

 

3.2 Sala de exercícios 

 

 O principal objetivo na sala de exercício é realizar o acompanhamento dos clientes, 

na avaliação inicial, planear e prescrever planos de treino consoante os objetivos e corrigir 

erros durante a realização do exercício. 



 

3.2.1 Avaliação realizadas    

 

Para a realização de planeamento e prescrição de exercício físico foi necessário 

realizar avaliações aos estudos casos, para que assim pudesse analisar o nível de 

classificação de estado de saúde e aptidão física. 

As avaliações realizadas questionário da prontidão física (anexo XII) para 

atividade física PAR-Q (physicalAtctivity Readiness Questionnaire), e foram colocadas 

sete perguntas, para identificar se o individuo precisa de permissão médica antes de se 

submeter a qualquer teste de aptidão física. Os indivíduos que responderem a sim a 

qualquer uma da pergunta, devem ser encaminhados aos seus médicos, para que estes 

passem um atestado médico o que permite a realizar atividade física. Através das 

respostas do cliente, podemos verificar se este apresenta fatores de risco para a doença 

cardiovascular, a confirmar na tabela 4. É considerado de baixo risco se for menos de 2 

fatores, risco moderado ou elevado se for maior ou menor de 2 fatores. Também foi 

aplicado perguntas sobre o objetivo que pretende alcançar. 

 
TABELA 4: FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA CARDIOVASCULAR 

Fator de Risco 

Critério Positivo 

Idade  Homens ≥ 45 anos; Mulher ≥ 55 anos 

Historial 

Familiar 

Enfarte de miocárdio, revascularização coronária ou morte súbita antes dos 55 

anos em familiar masculino direto, ou antes dos 65 anos em familiar feminino 

diretos. 

Tabagismo Atual fumador, alguém que deixou de fumar há menos de 6 meses, ou alguém 

exposto a um ambiente de fumadores. 

Sedentarismo  Ausência de participação no mínimo de 30 minutos de atividade física de 

intensidade moderada em pelo menos 3 dias da semana nos últimos 3 meses. 

Obesidade IMC ≥ 30 Kg/m² ou perímetro da cintura> 102cm no homem ou> 88cm na 

mulher 

Hipertensão PAS ≥ 140mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg, medida em duas ocasiões diferentes, 

ou toma de medicação de combate à hipertensão  

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 mg7dL em jejum, confirmada por 2 registos 

diferentes. 

Critéripo Negativo  

Colesterol 

HDL 

HDL ≥ 60 mg/dL 

 



 

3.2.1.1 Avaliação da composição Corporal 

 

Para avaliar a composição corporal, foram realizadas as medições das pregas e os 

perímetros, a partir do parâmetro international society for the Advancement of 

Kinanthropometry (ISAK). A partir das pregas calculou-se o valor da densidade corporal 

(DC) através da fórmula de Jackson & Pollock (1989). A fórmula é a seguinte: 

[DC = 1.10938 – (0.0008267 x soma das três pregas) + (0.0000016 x soma das três 

pregas2) – (0.0002574 x idade)]. A partir desta é possível calcular a percentagem de 

MG, através da fórmula de Siri (1956): MG= (4.95/DC−4.5) x 100]. 

 

Para calcular o índice de massa corporal (IMC) foram retirados o peso e a altura. Em 

seguidas passo a apresentar os valores normativos de massa gorda. 

 
TABELA 5: VALOR REFERENCIADO PARA A % MG (ACSM,2014) 

HOMENS 

                 Idade 
Categoria 

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

Muito magro 4.2-6.4 7.3-10.3 9.5-12.9 11.0-14.8 11.9-16.2 13.6-15.5 

Excelente 7.9-10.5 12.4-14.9 15.0-17.5 17.0-19.4 18.1-19.4 17.5-20.1 

Bom  11.5-14.8 15.9-18.4 18.5-20.8 20.2-22.3 21.0-23.0 21.0-22.9 

Razoável 15.8-18.6 19.2-21.6 21.4-23.5 23.0-24.9 23.6-25.6 23.7-25.3 

Mau 19.7-23.3 22.4-25.1 24.2-26.6 25.6-28.1 26.4-28.8 25.8-28.4 

Muito mau 24.9-33.4 26.4-34.4 27.8-35.2 29.2-36.4 26.8-29.8 29.4-37.2 

MULHERES 

                 Idade 
Categoria 

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

Muito magro 11.4-14.0 11.2-13.9 12.1-15.2 13.9-16.9 13.9-17.7 11.7-16.4 

Excelente 15.1-16.8 15.5-17.5 16.8-19.5 19.1-22.3 20.2-23.3 18.3-22.5 

Bom 17.6-19.8 18.3-21.0 20.6-23.7 23.6-26.7 26.6-27.5 23.7-26.6 

Razoável 20.6-23.4 22.0-24.8 24.6-27.5 27.6-30.1 28.3-30.8 27.6-30.5 

Mau 24.2-28.2 25.8-29.6 28.4-31.9 30.8-33.9 31.5-34.4 31.0-34.0 

Muito mau 30.5-38.6 31.5-39.0 33.4-39.1 35.0-39.8 35.6-40.3 35.3-40.2 

 

3.2.1.2 Avaliação da aptidão cardiorrespiratória  

 

A resistência cardiorrespiratória permite a realização de um exercício máximo e 

submáximo durante um período prolongado através do suficiente aporte de oxigénio aos 

músculos durante a atividade física. 



 

O teste realizado para avaliação da capacidade cardiovascular foi o teste de 

Cooper. Podemos verificar os valores de referência relativos ao VO²max, diferenciando 

entre sexos. 

 

TABELA 6: VALORES DE VO2MAX (ACSM,2014) 

HOMENS 

                   Idade 

Categoria 

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

Muito fraca <25 <23 <20 <18 <16 

Fraca 25-33 23-30 20-26 18-24 16-22 

Regular 34-42 31-38 27-35 25-33 23-30 

Boa 43-52 39-48 36-44 34-42 31-40 

Excelente >53 >49 >45 >43 >41 

 

MULHERES 

                   Idade 

Categoria 

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

Muito fraca <24 <20 <17 <15 <13 

Fraca 24-30 20-27 17-23 15-20 13-17 

Regular 31-37 28-33 24-30 21-27 18-23 

Boa 38-48 34-44 31-41 28-37 24-34 

Excelente >49 >45 >42 >38 >35 

 

 
 

3.2.1.4 Avaliação da Resistência Muscular  

 

Para avaliar a resistência muscular dos clientes foram usados dois testes: o teste 

de abdominais e o teste de flexões.  

Segundo (ACSM, 2010) o teste de flexões de braços, tem de ter em conta os seguintes 

procedimentos:  

 O cliente deve deitar-se de decúbito ventral mãos a largura do ombro; 

 Realizar o movimento de extensão dos cotovelos, para o género masculino utilizar 

a ponta do pé, para género feminino usar o joelho como pontos de apoio; 

 Baixar o tronco até que o queixo toque no tapete; 

 O individuo deve manter sempre a coluna e a cabeça na posição correta 



 

TABELA 7: VALORES DE TESTE DE FLEXÕES DE BRAÇOS (ACSM,2010) 

Homens Idade (anos) 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 

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 

Mulheres Idade (anos) 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 

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 

  

Para o teste de abdominais, o objetivo é realizar o maior número de abdominais num 

minuto, respeitando os seguintes parâmetros. 

 O individuo deve estar deitado, em decúbito dorsal; 

 Tem de estar com o joelho fletido a 90º 

 Deve-se colocar uma fita adesiva imediatamente a seguir aos dedos de cada mão; 

 O individuo deve realizar o movimento de curl-up controladamente até os dedos 

toque na segunda fita adesiva, apenas os ombros levantam do tapete;  

TABELA 8: VALORES DE TESTE DE ABDOMINAIS PARCIAIS (CSEP,2003) 

 

 

 

 

Homens Idade (anos) 

15 - 19 20 - 29 30 – 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 

Excelente 25 25 25 25 25 25 

Muito Bom 23 - 24 21 - 24 18 - 24 18 - 24 17 - 24 16 - 24 

Bom 21 - 22 16 - 20 15 - 17 13 - 17 11 - 16 11 - 15 

Satisfatório 16 - 20 11 - 15 11 - 14 6 - 12 8 - 10 6 - 10 

Precisa melhorar ≤15 ≤10 ≤10 ≤5 ≤7 ≤5 

Mulheres Idade (anos) 

15 - 19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Excelente 25 25 25 25 25 25 

Muito Bom 22 - 24 18-24 19-24 19-24 19-24 17-24 

Bom 17 - 21 14-17 10-18 10-18 10-18 8-16 

Satisfatório 12 - 16 5-13 6-9 4-10 6-9 3-7 

Precisa melhorar ≤11 ≤4 ≤5 ≤3 ≤5 ≤2 



 

3.2.1.5 Avaliação da força máxima  

 

  A força máxima é a capacidade que um músculo ou grupo muscular tem em 

realizar máximas tensões (Marques, 2002). 

O teste que foi utilizado para avaliar a força máxima, foi o de método indireto 

proposto por Heyward (2013) tendo em conta seguinte parâmetros; 

 O cliente deve realizar um aquecimento de cinco minutos; 

 Fazer aquecimento ligeiro de cinco a dez rep, com uma carga doze a quinze RM; 

 Após recuperação de um a dois minutos, deve aumentar a carga cerca de 10% e 

realizar entre três a quatro repetições; 

 Depois de recuperar entre dois e três minutos, deve aumentar a carga cerca de 5 a 

10 por cento e realizar o número máximo de repetições possível; 

 Se o individuo ultrapassar as dez repetições, deve-se parar o teste, dar um intervalo 

de repouso dois a três minutos e aumentar a carga entre 5 a 10 por cento e realizar 

novamente o número de repetições. 

 

Para ter o RM, estimasse através do coeficiente de conversão e o peso da carga, em 

conforme com o dado presente na tabela  

  

                   TABELA 9: COEFICIENTE DE CONVERSÃO DE LOMBARDI (1989) 

Repetições completas Coeficiente de conversão 

1 1,00 

2 1,07 

3 1,10 

4 1,13 

5 1,16 

6 1,20  
1,23 

8 1,27 

9 1,32 

10 1,36 

 

 

 

 



 

3.2.1.6 Avaliação da flexibilidade 

 

A flexibilidade consiste na capacidade de uma articulação, mover-se ao longo de 

uma amplitude de movimento completo sem lesão. 

Nesta avaliação usei o teste de senta e alcança recomendado pela ACSM (2010), seguindo 

os seguintes procedimentos: 

 Sem sapatilhas, com os pés apoiados contra a caixa; 

 O indivíduo tem de avançar com os braços em extensão, duas a três vezes para 

executar um aquecimento; 

 Durante o teste, o indivíduo deve inclinar-se lentamente para a frente, com ambas 

as mãos até onde for possível, mantendo essa posição por aproximadamente dois 

segundos; 

 Os joelhos do individuo devem permanecer estendidos; 

 O indivíduo deve respirar normalmente durante o teste e em nenhum momento 

deve prender a respiração; 

 

3.3 Estudo de Casos 

   Neste ponto irei apresentar os resultados das avaliações realizadas e prescrição de 

exercício físico dos clientes B e D, o restante encontra-se no dossiê do estágio. 

 

3.3.1 Cliente B 

  

A cliente B é um individuo do género feminino com 21 anos, tinha como objetivo 

o aumento da massa muscular. A primeira avaliação foi realizada em 4 fevereiro de 2019, 

primeiramente respondeu ao questionário PAR-Q e ao restante questionário de 

estratificação de risco em que informou que podia frequentar o ginásio 3 vezes por 

semana. O cliente respondeu não a todas as questões sendo assim não apresentando 

nenhum fator de risco. 

A cliente tinha um IMC de 24,4 kg/m2, classificada como normal, foi ainda 

realizado a avaliação da flexibilidade, forca resistente, avaliação da força máxima e 

avaliação da aptidão aeróbia. 



 

 

Na tabela 10 podemos observar a periodização do treino do cliente B. 
 
TABELA 10:PERIODIZAÇÃO DO TREINO DO CLIENTE B 

 

Podemos observar nas tabelas 10, 11, 12e 13 os resultados da primeira avaliação  

   
TABELA 11: 1ª AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CLIENTE B 

Parâmetro  Valor  Classificação  

IMC 24,4 kg/m2 Normal  

%MG 20,40  Razoável  

 

 

1ªAvaliação da resistência Muscular do cliente B  

 

TABELA 12: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA 

Parâmetro  Valor Classificação  

Teste de abdominais  29 Na média  

Teste de flexão de braço  11 Razoável  

 

 

1ªAvaliação da resistência forca máxima do cliente B 

 

TABELA 13: AVALIAÇÃO DA FORCA 

 
Exercício 

Carga Rep Nº Estimativa 1RM 

Leg Press 140 4 158,2 

Puxador Alto 30 4 33,9 

Prensa de Peito 
Horizontal 

35 4 39,55 

Leg Curl 25 3 27,5 

Biceps Curl 10 4 11,3 

 

 

 

 

 

Periodização do treino cliente 

Mesociclo  Fevereiro  Março Abril Maio Junho Julho 

 AA  

6 Semana 

Hipertrofia  

8 Semanas 

FT- 

1semana 

 TM-2 

semana     

FM-4 semana  DM-4 Semana 

 



 

 

1ªAvaliação do VO2max do cliente B 

 

TABELA 14: AVALIAÇÃO DO VO2MAX 

Parâmetro  Valor Classificada  

VO2Máx 37,8 ml/kg/min Fraca  

 

 

3.3.1.1 Resultado das avaliações. 
 

A primeira avaliação foi realizada no dia 4 fevereiro de 2019, a segunda avaliação 

no dia 6 de março de 2019 e a terceira avaliação no dia 12 de junho de 2019, a cada três 

em três meses a cliente realizava as avaliações. 

 3.3.1.2 Avaliação da composição corporal  
 

Na figura 16 verifica-se a percentagem da massa gorda, em que se observa uma 

diminuição no decorrer da periodização  

 

 

FIGURA 16: RESULTADO DA % DA MASSA GORDA DO CLIENTE B 

 

Na figura 17 podemos analisar as avaliações referentes aos perímetros da cliente 

conseguimos perceber que houve uma diminuição. 
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FIGURA 17: AVALIAÇÃO DOS PERÍMETROS DO CLIENTE B 

 

 Na figura 18 verificamos que nas avaliações das pregas adiposas da cliente B 

houve uma diminuição. 

 

 

 

3.3.1.3 Avaliação da resistência Muscular do cliente B 

 

Na figura 19 analisamos a evolução da resistência muscular do cliente B, verifica-

se que o cliente superava sempre os números da repetição no teste de abdominais e teste 

de flexões. 
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FIGURA 18: AVALIAÇÃO DAS PREGAS ADIPOSA DO CLIENTE B 



 

 

FIGURA 19: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR DO CLIENTE B 

 

 

3.3.1.4 Avaliação da flexibilidade do cliente B 
 

Na figura 20 verifica-se que o cliente aumentou a sua flexibilidade no teste de 

senta e alcança. 

 

 

3.3.1.5 Avaliação da forca Muscular do cliente B 

Na figura 21 observa-se que o cliente aumenta a sua foça, através da estimativa 

de 1RM. 
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FIGURA 20: AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DO CLIENTE B 



 

 

FIGURA 21: AVALIAÇÃO DA FORCA MUSCULAR DO CLIENTE B 

 

3.3.2 Cliente D 
 

O cliente D é um individuo do género masculino, tem 22 anos e tinha o objetivo 

a perda de massa gorda e melhoria da condição física. O individuo jogava futsal com os 

amigos ao fim de semana, mas não de forma regular. Disponibilizou-se a ir treinar na sala 

de exercício duas vezes por semana, os restantes dias fazia as aulas de grupos. 

Na primeira avaliação, o cliente realizou o questionário de PAR-Q e estratificação 

de risco, em que verifiquei que o único fator de risco do cliente era ser fumador. No dia 

12 de dezembro de 2019 realizou a sua 1ª avaliação apresentada na tabela 16, 17, 18 e 19. 

Na tabela 15 podemos observar a periodização do treino do cliente D. 

 
TABELA 15: PERIODIZAÇÃO DO TREINO DO CLIENTE D 

Periodizacão do treino 

Mesociclo  

 

Dezembro a final de abril Maio Junho julho 

Treino de adaptação anatómica  

  

 

 Treino em circuitos 2 vezes por 

semana  

 
 

1ªAvaliação da composição corporal do cliente D 

TABELA 16: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DO CLIENTE D 

 

 

 

1ªAvaliação da resistência Muscular do cliente D 
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1ªAvaliação 2ªAvaliação 3ª Avaliação

Parâmetro  Valor  Classificação  

IMC 25,4 kg/m2 Excesso de peso 

%MG 17,46 Razoável  

Parâmetro  V0alor Classificação  

Teste de abdominais  7 Bastante baixa da média  



 

TABELA 

17: 
RESULTADO DA RESISTÊNCIA DO TESTE MUSCULAR DO CLIENTE D 

 

 

 

1ªAvaliação da forca Muscular do cliente D 
 
TABELA 18: RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA FORCA DO CLIENTE D 

 

 

 

 

 

1ªAvaliação do VO2max do cliente D 

TABELA 19: AVALIAÇÃO DO VO2MAX DO CLIENTE D 

Parâmetros  Valores  Classificação  

VO2Max 33,4 ml/kg/min Regular 

 

3.3.2.1 Resultado das avaliações  

 

A primeira avaliação foi realizada no dia 12 de dezembro de 2018 a segunda no 

dia 6 de Março e a terceira 23 de Maio. 

3.3.2.2 Avaliação da composição corporal  

 

Na figura 22 observa a percentagem da massa gorda do cliente D, verifica-se que 

ouve uma diminuição da percentagem tendo em conta que um dos objetivos do cliente 

era perda da massa gorda. 

 

Teste de flexão de braço  10 Precisa melhorar  

Exercício Carga Nº Rep. Estimativa 1RM 

Leg Press 230 5 266 

Puxador Alto 75 5 87 

Prensa de Peito 

Horizontal 

90 4 101 

Leg Curl 75 6 90 

Biceps Curl 40 4 45 

Leg Extension 50 6 60 



 

 

                    FIGURA 22: AVALIAÇÃO DA % DA MASSA GORDA DO CLIENTE D 

 

Na figura 23 observamos as diferentes avaliações realizadas ao cliente D acerca dos 

perímetros. 

 

 
FIGURA 23: AVALIAÇÃO DOS PERÍMETROS DO CLIENTE D 

 

Na figura 24 são apresentadas as avaliações das pregas adiposas do cliente D. 
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 FIGURA 24: AVALIAÇÃO DAS PREGAS DO CLIENTE D 

 

3.3.2.3 Avaliação da resistência Muscular do cliente D 

 

Na figura 25 verifica-se que ouve uma evolução da resistência muscular em ambos 

os testes, no teste de abdominais o cliente tinha uma classificação de “bastante baixa da 

média” passou para “media”, no teste de Flexões classificou-se numa categoria “precisa 

melhorar” para uma categoria “razoável”. 

 

 

                     FIGURA 25: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR DO CLIENTE D 

 

3.3.2.4 Avaliação da flexibilidade do cliente D 
 

Na figura 26 verifica-se o valor do teste senta e alcança realizado pelo cliente nota-

se que aumentou a sua flexibilidade. 
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                    FIGURA 26: AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DO CLIENTE D 

 

3.3.2.5 Avaliação da forca Muscular do cliente D  

 

Na figura 27 representa as avaliações da forca muscular do cliente, onde 

observamos que da primeira para a terceira avaliação conseguiu aumentar a força 

no exercício realizado. 

 

FIGURA 27: AVALIAÇÃO DA FORCA MUSCULAR DO CLIENTE D 

 

3.4 População Especiais 
 

O guarda + 65 é um programa desenvolvido pela câmara Municipal da Guarda em 

parceria com o IPGym. 

 Este programa tem os seguintes objetivos: promover a saúde e o bem-estar através 

da prática regular de atividade física; sensibilizar a população idosa da importância e 

benefícios da atividade física; promover a interação social, proporcionar atividade física 

regular e orientada, ou seja, que haja uma melhoria da qualidade de vida da população 

idosa do concelho da Guarda. 
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 Os estagiários podiam intervir e realizar as medições de pressão arterial, dar 

feedback das posturas no treino e adaptar o plano de treino.  

 

3.5 Atividade Pontuais  

 3.5.1 Passagem Ano Académico  

 

 No dia 20 de dezembro de 2018 foram realizadas aulas com a finalidade de 

promover as aulas como zumba, Combate, juntamente com outros ginásios da cidade da 

Guarda no evento passagem do ano académico. 

 
FIGURA 28:ZUMBA PASSAGEM DO ANO ACADÉMICO 

                                                                   
                                                                                              FIGURA 29:ZUMBA PASSAGEM DO ANO ACADÉMICO 

 

3.5.2 Zumba em Belmonte  
  

 No dia 9 de janeiro fomos com nossa professora tutora Bernardete Jorge participar 

numa aula de Zumba e pilates em Belmonte, em que íamos demostrar umas da nossa 

coreografia a moda africana criada em parceira com o meu colega de estágio Yaritson 

Spencer. A aula de zumba tinha uma duração 45 minutos e 30 minutos de pilates dada 

por professora Bernardete. 

 Foi uma experiência muito boa, recebemos feedback positivo e as pessoas 

mostraram vontade e felicidade ao realizar a coreografia.  



 

 Durante o mês de março todas as quartas feiras lecionava aulas de zumba 

juntamente com a Profª Bernardete Jorge, em que ganhei experiência e gosta pela 

modalidade. 

 

 

FIGURA 30:ZUMBA EM BELMONTE 

 

3.5.3 Zumba Clube Bem Estar 
 

 No dia 18 de janeiro recebemos um convite da tutora de estágio, para participar na 

aula de zumba no ginásio Clube Bem-Estar situado na Guarda. 

 A aula teve início as 18:45, com uma duração de 45 minutos e era composta por 12 

faixas musicais, incluído as 3 músicas que iriamos demonstrar. 

 A primeira aula foi dada pela Ângela Saraiva. A colocação na sala era em xadrez a 

instrutora ficou no centro para que todos pudessem ver a coreografia, o passo era 

antecipado com gesto para que os alunos acompanhassem e fazer os passos no ritmo da 

música. 

 Intervimos na última parte fundamental da aula, em que entrou a nossa música 

africana, passamos para a frente para que os participantes pudessem ver a coreografia. 

 Não foi difícil, os alunos conseguiam seguir os passos, demostraram interesse e 

vontade de aprender. Foi uma experiência muito boa, sentimos à-vontade durante a aula 

e correu muito bem. O clima da aula foi muito animado e mostraram interesse e vontade. 

 No final da aula a instrutora agradeceu a participação de todos e principalmente aos 

estagiários do IPGym. Recebemos feedback positivo dos participantes e votos de boa 

sorte no estágio. 

 



 

 
FIGURA 31: AULA DE ZUMBA NO GINÁSIO CBE 

 

                                                             
                       

                                                                           FIGURA 32: AULA DE ZUMBA NO GINÁSIO CBE 2 

                                    

3.5.4 Zumba Polis Fitness Club 

 

 No dia 23 de abril 2019 fui dar uma aula de zumba no ginásio Polis Fitness 

juntamente com a tutora Bernardete Jorge e a Ângela grilo (colega de estágio), demostrar 

a dança com coreografia a moda africana criada por mim. A aula tinha uma duração 45 

minutos, com 13 faixa musicais. Resumindo foi uma experiência muito boa. 

 

 
FIGURA 33: AULA ZUMBA NO GINÁSIO POLIS FITNESS 

 

 



 

                                                                         

 
FIGURA 34: AULA DE ZUMBA NO GINÁSIO POLIS FITNESS 2 

 

3.5.5 2ª Edição da semana da saúde e atividade física em Vale de Estrela  

 

No dia 6 a 10 de maio decorreu a segunda edição da “semana da saúde e atividade física”, 

em Vale de Estrela organizada pela ADM Estrela, fomos convidados para dar uma aula 

de zumba á população especiais para promover a importância do exercício físico para a 

saúde mental e física. 

 

 

FIGURA 35: ZUMBA NO VALE DA ESTRELA 

 

3.6 Atividade de promoção do IPGym 

 

 A nossa atividade de promoção do IPGym foi proporcionar diferentes aulas de 

grupo, tais como Cycling, Zumba, Pump, Circuito, Alongamentos e Pilates as pessoas do 

programa Guarda+65 dando mais alternativas da prática de atividade física. O programa 

Guarda +65, é especialmente desenvolvido para população com mais de 65 anos e visa 

promover a saúde e bem-estar através da prática regular de Atividade Física.  



 

 A atividade era para decorrer durante um mês, mas foi possível somente 15 dias por 

os colegas do Mestrado estarem a realizar acompanhamentos personalizados às pessoas 

do programa. As atividades realizadas nesses 15 dias foram Cycling, Pilates, Zumba e 

Alongamentos. 

  O projeto foi liderado por mim e Yaritson Spencer lecionando a maioria das aulas. 

Somente a aula de Pilates foi lecionado pelo nosso colega André Martins. As atividades 

foram bem aceites pelas pessoas principalmente Pilates e alongamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 No dia 21 de maio deu início a nossa atividade de promoção do IPGym. Realizou-

se a nossa primeira aula de cycling e pilates no programa Guarda +65. A aula foi dado 

por mim e pelo Yaritson Spencer, composta por 6 música que incluía aquecimento, duas 

músicas de montanhas, duas músicas de recuperação e uma de alongamentos. Deu início 

as 10 hora na sala de clycling, e foi uma aula de intensidade leve, porque os participantes 

era pessoas com idade superior a 65 anos. 

 As músicas eram calmas, divertidas, dos anos 90 que todos já conheciam para que 

todos entrassem no ritmo e para proporcionar bom ambiente e diversão na sala de aula. A 

aula deu início com um aquecimento de 5 minutos, 2 músicas de montanha em que uma 

FIGURA 36: ATIVIDADE DE PROMOÇÃO 



 

delas cada eu tinha uma música para recuperam, uma para alongamento e teve uma 

duração de 25 minutos. 

 As aulas de pilates iniciaram as 10:30 dado pelo André Martins estagiário do 

IPGym, com objetivo de retomar a calma, a aula foi dada na sala de aula de grupo e teve 

uma duração de 20 minutos.  

 

FIGURA 37:AULA DE PILATES 

                                                                     

                                                                                                                    FIGURA 38: AULA DE CYCLING 2 

 

  No dia 28 realizei a aula de zumba para os participantes do programa +65, em que 

lecionei 6 faixa musicais, a intensidade leve, para que todos acompanhasse o movimento 

das coreografias das músicas. 

 

3.7 Atividades Complementares 

 
Ponto em que 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 Formação de zumba  

 



 

 No dia 8 de junho de 2019 fui fazer curso de zumba fitness Basic 1 zumba instrutor 

network zin em Lisboa na Costa da Caparica, orientado pelo formador Instrutor de Zumba 

Ricardo Rodrigues. 

 A formação teve uma duração de 16 horas, foi um treinamento introdutório que 

oferece ferramentas necessária para que eu possa dar as minhas próprias aulas de zumba. 

Foi muito importante fazer esta formação no final todos os participantes receberam um 

certificado de Zumba instrutor (anexoV). 

 

 

FIGURA 39: FORMAÇÃO E ZUMBA B1 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reflexão final 

 

O estágio é uma unidade curricular indispensável no curso de desporto, para 

preparar os estudantes para o mercado do trabalho. É no decorrer deste percurso que 

devemos pôr em prática todo o conhecimentos e competências adquiridos durante a 

licenciatura e em que temos o direito de cometer erros e aprender com esses erros. Para 

finalizar este documento, realizo uma reflexão sobre o aspeto negativo e positivo acerca 

dos objetivos estabelecido no início do estágio, quer na sala de exercício quer, mas aulas 

de grupos. 

Na sala de exercício, no início, sentia muita dificuldade em interagir com os 

clientes. Levei algum tempo para dar início á realização das avaliações com receio de 

falhar perante os clientes. Com o passar do tempo ganhei mais confiança na interação 

para e de realizar as avaliações. Nas aulas de grupos senti-me mais á vontade em 

esclarecer dúvidas, alcancei todos os objetivos propostos e foi nesta área que senti maior 

evolução. Quanto a terceira área foi uma experiência muito boa por ter de trabalhar com 

populações especiais e ganhei muita experiência. 

Numa forma geral posso dizer que fui um estagiário sempre presente em todas as 

atividades, disposto a ajudar, demostrando responsabilidade e preocupação de manter o 

bom funcionamento do IPGym. 

Em relação á equipa do IPGym, foi um prazer fazer parte dela gostei muito de ver 

e presenciar a evolução dos meus colegas. Não me arrependi de ter escolhido o IPGym. 

Num balanço final de estágio considero que foi positivo, penso que os objetivos 

foram todos concretizados. 
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Anexo I – Convenção de Estágio 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II- Exemplo de planos de treino dos 

clientes 

 

Plano de treino da adaptação anatómica do cliente B e cliente B 

 

 

 

 

 



 

Anexo III- exemplo de planos de aulas de 

grupo 

 

Plano de aula de Jump 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de uma música de zumba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plano de aula Abdominais 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plano de aula GAP 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de aula Localizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de aula Cycling 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV – atividade de promoção da 

Entidade e da Atividade física 

 

            

 

 

 

 



 

 

Anexo V– certificado da formação de zumba 

fitness Basic 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI – modalidades do IPYym 

Aero total É uma variação do hit, consiste no juncão de exercícios aeróbica e 

musculação em alta intensidade, e intervalado acompanhado de 

música que torna os exercícios como uma espécie de coreografia, 

com duração de 45 minutos. 

Cross Training consiste em realizações de exercício num tempo determinado, 

objetivo é melhorar o desempenho geral, tem uma duração de 45 

minutos. 

Gap é uma aula onde o objetivo é trabalhar glúteos, abdominais e pernas. 

Tem duração de 45 minutos  

Pump é um treino em que consiste uso de barras e pesos, ao som da música 

estimulante, para fortalecer todos os grupos musculares, com 

exercício como agachamentos levantamentos. tem uma duração de 

45 minutos. 

Circuito  Treino realizado em circuito, consiste na integração de diferente 

exercício, que pode ser apenas muscular ou intercalado com 

atividade aeróbica leves com uma média de quatro estacão ou seis 

estações por treino. O objetivo é permanecer no mesmo exercício no 

período de 30 segundo a 1 minuo e imediatamente trocar de estacão  

Zumba  Consiste em combinar coreografia de dança latina com treino 

cardiovascular com duração de 45 minutos. 

Hit Aulas com sequências de exercícios intervalados de alta intensidade 

com descanso de 30 segundos, tem duração de 45 minutos. 

Pilates Conjunto de exercícios físicos e alongamentos, utilizando o peso do 

próprio corpo proporciona equilíbrio muscular e mental. 



 

Cycling Aula de caracter aeróbio praticado sobre a bicicleta estática, no ritmo 

da música, o objetivo é melhorar o sistema cardiovascular o sistema 

respiratório e fortalecer os músculos do membro inferior. Tem 

duração de 45 minutos. 

Abdominais  O objetivo desta aula e trabalhar a zona de abdominal, tem uma 

duração 45 minutos  

Localizada Aula realizado em que consiste no trabalho de resistência muscular 

localizada de um músculo ou de um grupo muscular, deixando o 

corpo mais firme e resistência a fadiga, tem duração de 45 minutos. 

Fit ball Aula realizada com bola suíças, em que trabalha a forca, 

flexibilidade, equilíbrio, coordenação e treino cardiovascular 

coreografado. Tem uma duração de 45 minutos  

Jump Aula sobre minitrampolim onde são realizados coreografia ao som 

da música, tem uma duração de 45 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII-Questionário do PAR-Q 

 

 

 

Avaliações – Ficha de Recolha de Dados 
Data:  /____/ ____ 

Nome do Avaliador:    ____________________________    

PARQ – YOU Sim Não 

1. Alguma vez o seu médico lhe disse que tinha problemas cardíacos e 

que apenas devia praticar atividade física recomendada por um 
médico 

  

2.Sente dores no peito quando faz atividade física?   

3. No mês passado, sentiu dores no peito enquanto não fazia atividade 

física? 

  

4. Perde o equilíbrio de vida tonturas ou alguma vez ficou inconsciente?   

5. Tem algum problema ósseo ou articular que pode piorar devido a uma 

mudança na sua atividade física? 

  

6. Atualmente o seu médico prescreveu-lhe algum medicamento para a 

pressão arterial ou para problemas cardíacos? 

  

7. Conhece qualquer outra razão pela qual não deva praticar atividade 

física? 

  



 

 


