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1 - Introduy1io 

o estagio cUlTicular que se insere no cmso de Licenciatura em Desporto, no qual 0 

aluno vive novas expeliencias e tem contacto directo com todos os desafios que nos foram 

propostos. Segundo Pimenta (1997) 0 Estagio " Slio as actividades que os aliff/os deverlio 

reali=ar durante 0 sell cllrso dejorllla(lio, jll1lfO ao fllturo campo de lraba/llo ". Assim sendo, 

faram aplicados todos os nossos conhecimentos, metodologias, h~cnicas foram adquiridas ao 

longo do curso. Este surge integrado no plano de eShldos do terceiro ana do primeiro e 

segnndo semestre, da Escola Supelior de Educa~ao, ConlUnica~ao e Desporto. Teve inicio no 

dia 30 de Setembro de 2011 e tellnillou dia 17 de Junho de 2011 passalldo par algumas 

intenl1p~oes como, felias de Natal, ferias de Camaval, felias da Pascoa e feriados. 

Fazem parte do plano cunicular diversas disciplinas tais como Fisiologia do Exercicio 

Fisico, que foi fundamental para a aplicayao de actividades mais moderadas e progressivas 

(preparando gradativamente 0 organismo para estimulos mais fOlies), Psicologia do Desporto 

que nos ajudou a ter consciencia de como motivar a populayao em questao, Pedagogia do 

Desporto onde abordamos a lideranya e obtivemos infollnay30 de como ser Uln bom lider de 

Uln gmpo, e tambem como planeallnos sessoes/aulas. Actividade Fisica para a Terceira Idade, 

sendo Ulna unidade cunicular imprescilldivel para nos uma vez que as actividades realizadas 

ao longo das aulas foram uma mais-valia para 0 BOSSO estagio, pois trabalhamos com pessoas 

da terce ira ida de, par fim Especializayao em DespOlios de Academia em que obtivemos uma 

experiencia mais ponnenorizada de passos aerobicos e exercicios de hidroginastica que nos 

capacitoll de um modo geral para estas praticas. Sao algumas das tmidades curriculares que 

fazem parte do plano do curso de despOli0. Segundo Barata, J. (2003) Despoti0 " Imp/ica 

compelir e1lfre eqllipas 011 illdividllOS, com os Oltfros 011 consigo proprio. Islo lallto se aplica 

ao desporto recrea<;lio 011 de competi(iio, ollde existem regras e hd sempre objectivos a 

alcall<;ar". 

o Local escolhido para realizallnos parte do nosso estagio, foi a Associay3o de 

Melhoramentos, em Aldeia Vi~osa, distrito da Guarda, onde demos a conhecer a pratica de 

exercicio fisico, os seus beneficios, tendo em conta a diversificayao de actividades que foram 

desenvolvidas, tais como actividades com materiais, actividades semmateriais, actividades ao 

ar livre, jogos colectivos, jogos recreativos e actividades de fllness. 
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Tendo como objectivo promover a pratica de actividade fisica para que se pudesse 

alcanyar uma melhoria da sua qualidade de vida. Os utentes desta instituiyao sao uma 

populayao ja bastante envelhecida, tendo idades compreendidas entre os 55 e os 90 anos. 

Quanto a carga hora.ia deste estagio, foram desempenhadas entre 7 a 8 horas semanais nesta 

instihliyao e 0 dia escolhido semanalmente era as quilltas-feiras. 

Como 0 cam..inho atillgido estava mais na vertente de ammayao despor1iva 

pretendemos adquirir novas competencias e por isso completamos 0 nosso estagio com a 

modalidade de h..idroginastica senior nas Piscinas Municipais da cidade da Guarda. Neste local 

obselvamos, executamos aulas praticas e ieccionamos. Estas actividades desemolaram-se as 

sextas-feiras, no periodo de I a 2 horas. Tendo como objectivo dar continuidade e elaboIar 

exercicios de hidrogimistica para interaginnos com esta populayao. 

Tambem par1icipamos no projecto "Guarda + 55 em Forma" desenvolvido pela ProP 

Maria Alexandra Fonseca que tem como objectivo principal envolver e direccionar populayao 

da terceira idade e utentes de Lares/Associayoes para a pratica desportiva. Tambem para que 

estes possam futuramente vir a conhecer a pratica de hidroginastica senior e out:ras actividades 

beneficas. Esta colaborayao desellvolveu-se em honnio dispollivel por parte da estagiaria. 

Assim podemos referir que 0 envelhecimento e mn fenomeno mundial, processo que 

se toma maior nos paises em desenvolvimento. Segundo Heikkinh, (2005) " 0 envelhecimento 

e Ifm processo natural da vida. A forma de como envelhecemos nlio depende somellte da 

cOllstituir;iio genetica como tambem do que fi=elllos e desenvolvemos 110 decorrer da vida. 

Esse processo fa= parte da vida de todas as pessoas, mesmo selldo da lIIesmG especie em cada 

organis1llo observam-se dijerenfes variar;oes". 

Com a elaborayao deste relatorio de estagio pretendemos obter a capacidade de 

organizar as aCyoes para interv innos no meio que nos rodeia, a fim de se atingirem os 

objectivos propostos e uma boa orientayao bem como 0 planeamento das actividades do altmo 

durante 0 seu estagio. 0 Relatorio de Estagio e uma metodologia de investigayao centrada na 

concretizayao de objectivos que deverao ser per1inentes para quem procura concretiza-Ios. Por 

sua vez foi auxiliada pela pesquisa de bibliografias, internet e infonnayoes concebidas pelo 

nosso orientador de estagio da escola. Focando os aspectos estmturais deste relatorio iremos 

referenciar nmna primeira parte pOllnellOlizadamente, os locais de estagio, a caracterizayao 

das modalidades e os hora.·ios das Instituiyoes, bem como 0 horario da altum estagia.·ia. Numa 

seglmda par1e, como aspectos mais relevantes que apresentamos, temos 0 cronograma 
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