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Resumo  

 O Relatório Final de estágio está inserido no 2º ano de Mestrado em Ciências do 

Desporto, com especialização em Atividades de Academias, desenvolvido pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Este foi elaborado, tendo por base, duas componentes: a 

experiência prática no âmbito de ginásio e um estudo científico.  

 O estágio curricular é uma porta aberta para o futuro, pois é propício para a 

aprendizagem e conhecimento. É o ponto de partida para nos tornarmos uns profissionais de 

qualidade. Adquiriram-se competências fundamentais que possibilitarão uma melhor 

integração no mercado de trabalho. Todas as ações e atividades práticas desenvolvidas no 

ginásio foram programadas e supervisionadas pelo orientador cooperante de estágio, que 

esteve sempre presente e disposto a ajudar ao longo destes meses.  

Inicialmente, como introdução a este relatório, fez-se uma pequena apresentação 

sobre a atividade física na qualidade de vida e na saúde dos sujeitos.  

Posteriormente, este relatório foi dividido em duas partes. Na Secção I – “Estágio 

Curricular na PT Academy”, foram relatados os objetivos gerais e as expetativas relativamente 

ao EC; fez-se a caracterização e apresentação do espaço/ginásio que me acolheu; referencia 

todas as atividades desenvolvidas, a experiência individual nos diferentes espaços e a 

formação complementar adquirida. Como conclusão a esta secção, foram descritas as 

dificuldades iniciais e as estratégias encontradas como forma de superação, acabando com 

uma reflexão final, que caracteriza aquilo que aprendi ao longo destes meses e o que me 

motivou mais. Por sua vez, na Secção II – “Organização e Planificação do Estudo de 

Investigação”, foi descrito todo o processo do estudo realizado, sendo ele “estudo sobre o 

efeito da fadiga do músculo antagonista na função muscular”.  

Por fim, na última secção – “Anexos”, encontram-se todos os documentos/fichas 

utilizadas ao longo destes meses, para a realização do presente trabalho, incluindo todo o 

relatório detalhado do meu EC na PT Academy, contendo horas, dias, aulas realizadas, tarefas 

apresentadas.  

É de destacar o papel de todos os intervenientes deste relatório, que com a ajuda e 

com as suas diretrizes fizeram com que o trabalho se tornasse uma realidade demonstrada e 

comprovada.  

Palavras-chave: estágio curricular, plano de treino, aulas de grupo, agonista-antagonista, RM. 
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Abstract   
The Final Report of internship is included in the 2nd year of master's degree in Sport 

Sciences, with specialization in Academies Activities, developed by the University of Trás-os-

Montes e Alto Douro. This was realized, based on two components: practical experience and a 

scientific study. 

The internship is an “open door” to the future, because it will let us acquire knowledge 

and learning’s. Is the starting point to become top professionals. Were acquired fundamental 

skills that will lead to a better integration into the labor market. All actions and activities 

developed in the gym were programmed and supervised by the Cooperating Advisor of 

Internship, which was always present and willing to help during these months. 

Initially, as the introduction to this report, there was a small presentation on physical 

activity in quality of life and health of all the subjects. 

 Subsequently, this report was divided into two parts. In chapter I – "Curricular 

internship in PT Academy", there were reported all general objectives and expectations in 

concern to the CI, the characterization and presentation of space/gymnasium that welcomed 

me; references to all the activities undertaken, the individual experience in different spaces 

and additional learning’s acquired. As a conclusion to this section, there were described the 

initial difficulties and consequential strategies found as a way of overcoming, ending with a 

final reflection, which features what I learned over these months and that motivated me more. 

Later on, in chapter II, "Organization and planning of research", there was described all the 

whole process of study, "study on the effect of muscle fatigue on antagonist muscle function". 

 Finally, in the last chapter "Attachments" are all documents/worksheets used 

throughout all these months, for the realization of this work, including all the detailed report 

of my CI on PT Academy, containing hours, days, classes held and tasks presented. 

It is important to highlight the role of all those involved in this report, who, with the 

help of their guidelines, have made the work a proven reality.  

 

Key Words: Internship; Training plan; Group lessons; agonist-antagonist; MR. 
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Introdução 
 

O presente relatório de estágio (RE) descreve de forma pormenorizada todas as 

atividades realizadas ao longo deste Estágio Curricular (EC), inserido no segundo ano de 

Mestrado em Ciências do Desporto, com especialização em Atividades de Academias, 

desenvolvido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

  O estágio é a prática profissional que realiza um estudante para pôr em prática os seus 

conhecimentos e as suas competências, é um momento de inevitável confrontação com a 

realidade do ensino sendo também um momento de conflito entre as expetativas pessoais e 

profissionais. 

O estágio iniciou-se a 2 de Outubro de 2017 e terminou a 11 de Maio de 2018, 

realizando uma média de 30 horas semanais (5 dias por semana), integrando um total de 900 

horas de estágio. Este foi dirigido, particularmente, para a instrução de aulas de grupo e para a 

prescrição de exercício físico na sala de musculação. Realizou-se no ginásio PT Academy – 

Academia de dança e fitness e teve a orientação da minha coordenadora de estágio (OCE), 

Vânia Moura, instrutora da academia e Mestre em Ciências do Desporto – Especialização em 

Atividades de Academia, também na UTAD.  

O EC permite assim aplicar todos os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao 

longo dos últimos anos de estudo. O presente relatório serve para descrever todas as 

experiências vividas, todas as dificuldades e aprendizagens que surgiram ao longo destes 

meses. É um instrumento de pesquisa e de reflexão que nos ajudará a ser melhor Profissional 

do Exercício Físico (PEF). Além de todas as minhas funções enquanto instrutora, também 

realizei funções administrativas e organizacionais, na receção do ginásio, desde o atendimento 

ao cliente até à parte informática: entrada de clientes, distribuição de chaves, pagamentos de 

mensalidades/seguros, inscrições de novos clientes, entre outros.   

Para tornar o nosso trabalho mais enriquecedor durante este EC, foi realizado também 

um estudo científico sobre “estudo sobre o efeito da fadiga do músculo antagonista na função 

muscular”, que terá o seu desenvolvimento na secção II deste relatório. 

Este relatório tem como intuito descrever todo o percurso prático que completa a 

formação académica, onde será salientado aquilo que foi aprendido (conhecimentos, domínios 

e competências), bem como refletir e analisar de forma crítica sobre o processo e diferentes 

práticas, que conduziram ao produto final.  
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Parte I: Estágio Curricular na PT Academy  
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1.1 Objetivos de Estágio  

1.1.1 Objetivos Gerais 

 Complementar a formação académica através do contacto com a realidade do 

mercado de trabalho, proporcionando o aprofundamento da formação prática e a 

futura integração numa atividade laboral;  

 Aplicar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo da formação 

académica;  

 Aceder ao conhecimento da estrutura de uma organização/empresa, no que diz 

respeito à linha hierárquica, à tomada de decisões e à relação horizontal interpessoal; 

 Ter a autonomia necessária para a realização das tarefas que forem atribuídas;  

  Responsabilidade perante o superior e a aceitação das diretrizes fundamentais para a 

futura inserção profissional. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Desenvolver competências e experiência prática de intervenção, em contexto real de 

intervenção profissional, enquanto responsável técnico(a) de uma modalidade; 

 Desenvolver competências e experiência prática de intervenção, na orientação e 

direção das atividades físicas; 

 Desenvolver competências de relacionamento interpessoal;  

 Caracterizar as diferentes máquinas e identificar os principais erros técnicos corrigindo 

os clientes;  

 Definir, planear e prescrever aos utentes, atividade física e desportiva, na área de 

intervenção das Atividades de Academias; 

 Orientar e conduzir tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações 

desportivas, as atividades desportivas na área de intervenção da atividade física, nelas 

desenvolvidas; 

 Avaliar a qualidade dos serviços prestados, bem como propor e implementar medidas 

visando a melhoria dessa qualidade; 

 Conceber, planear e redigir um relatório de intervenção profissional, no contexto das 

Atividades de Academias.  
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Desta forma, a união da teoria à prática permitiria o aprofundamento de diferentes 

competências.  

O trabalho envolveu, assim, dedicação e esforço, onde tive um papel de observadora, 

ouvinte e participante, mas sempre com o acompanhamento da orientadora cooperante de 

estágio (OCE), professora Vânia Moura, Mestre em Ciências do Desporto – Atividades de 

Academia. 

Assim para além dos objetivos a definir sobre o estágio, também foi necessário ter em 

atenção as dificuldades que iríamos ter ao longo mesmo. Estas debruçavam-se 

particularmente sobre a forma de dar uma aula de grupo, onde era necessário arranjar 

músicas, fazer as coreografias para cada uma, conseguir entrar nos tempos, falar e dar 

feedbacks aos clientes. Também estávamos um pouco reticentes sobre as primeiras 

abordagens na sala de musculação e como saber lidar com as situações em poucos segundos. 

No entanto, a ajuda da orientadora cooperante e dos restantes colaboradores, em situações 

inesperadas e geradoras de uma maior insegurança, seria fundamental para ultrapassar 

dificuldades. Por outro lado, as atitudes críticas e construtivas determinariam a evolução e o 

crescimento profissional. 
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1.2  Caracterização e Análise da Entidade Acolhedora 

1.2.1 Caracterização geral da EA  

A PT Academy – Academia de Dança e Fitness foi inaugurada a 28 de Dezembro de 

2012, apenas com aulas experimentais, concluindo a sua abertura oficial a 2 de Janeiro de 

2013 (existe assim há pouco mais de 5 anos). Nesta infraestrutura, existem dois tipos de 

programas disponíveis: o recreativo e o intensivo. O programa recreativo é um programa para 

quem deseja ter uma aula divertida de dança ou fitness englobando novos movimentos e 

coordenação. O Programa Intensivo é um programa desenvolvido para aqueles que desejam 

treinar com um futuro objetivo profissional. Os alunos serão submetidos a uma audição e irão 

ser posicionados no nível apropriado, baseado nas suas aptidões, interesse em aprender e 

dedicação á arte. Destina-se assim aos clientes que pretendem treinar com objetivos definidos 

quer ao nível de melhoria de competências motoras fisiológicas e/ou funcionais, ou aquisição 

de competências que dotem os clientes de competências profissionais no mundo das artes 

/espetáculos /apresentações /demonstrações /competição, (dançarinos 

profissionais/fisioculturistas…).  

 

Nesta infraestrutura, os clientes podem usufruir de todas as potencialidades do ginásio 

sejam elas aulas de grupo, aulas de dança ou a utilização das salas de musculação e 

cardiofitness sendo que podem dar entrada no ginásio, uma ou mais vezes por dia. 

Adicionalmente serão sempre supervisionados por um ou mais professores de sala de 

musculação, tendo direito gratuito a avaliações corporais, e ainda podem adquirir serviço de 

personal trainer (PT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Logotipo da Academia 
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 Esta academia apresenta 7 salas para as aulas de grupo/dança, que são capazes de 

acolher variadíssimas modalidades, tais como: Pilates, Zumba, Pump, Combat, Cycling, Jump, 

Crosstraining, JumpGym Kids, step, PTT e +Mulher, sendo estas aulas de 1h. Apresenta 

também aulas express, de 30 min, sendo elas: ABS, GPT, Stretching e Fitball. Aulas de 45 min, 

que são dadas à hora de almoço e para as pessoas terem tempo de ir à aula no intervalo do 

trabalho, que são: Cycling e PT HIIT. Por fim, apresenta também aulas de 1h30, sendo elas mais 

direcionadas para as artes marciais, tais como: Kickboxing, Jiu Jitsu e Aikido. Quanto às aulas 

de dança, apresenta estilos tais como: SJ Kids 1 e 2, SJ Teen 1 e 2, Hip Hop, Contemporâneo e 

Jazz, sendo elas aulas de 1h. Apresenta também danças de salão, sendo esta de 2h.  

 A academia está também equipada com máquinas de cardiofitness, musculação e 

possui um conceito que permite a execução de uma variedade de exercícios em máquinas 

hidráulicas, simples e fáceis de utilizar, que permite realizar um treino completo em 30 

minutos.  

 Ao longo destes 5 anos, o número de sócios tem vindo a aumentar gradualmente, e 

neste momento já conta com 4357 sócios inscritos, sendo o ginásio com maior dimensão e 

com mais sócios em Vila Real.  

 

1.2.2 Destinatários da PT Academy  

A PT Academy, devido à sua diversidade, consegue atrair diferentes públicos, desde 

jovens a idosos, de diferentes sexos que variam entre os 3 e os 82 anos. Deste modo, 

encontram-se a frequentar o ginásio e as diferentes aulas de grupo, pessoas de várias faixas 

etárias e sociais. 

O período da manhã é frequentado, maioritariamente, por idosas motivadas pelas 

aulas de +Mulher, que procuram a melhoria da qualidade de vida, o convívio e a ocupação do 

seu tempo. A hora de almoço e o fim do dia (a partir das 20h30) são os horários em que há 

menos afluência, pois são poucas as pessoas que conseguem conciliar os intervalos do 

trabalho, com a ida ao ginásio. As horas de maior afluência são a meio da manhã e ao fim do 

dia, depois do trabalho acabar, nomeadamente entre as 17h00 e as 20h30. É durante este 

intervalo que são dadas a maior parte das aulas de grupo. Nas aulas de grupo há participação 

de pessoas de diferentes faixas etárias e sexos. As aulas com mais homogeneidade são GAP, 

Zumba, +Mulher e Pilates, na sua maioria frequentadas por mulheres.  
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1.2.3 Caracterização dos Recursos 

Como estudante da UTAD, posso dizer que já passei por alguns ginásios e, devo dizer, 

que a PT Academy é uma das instituições que apresenta melhores condições, tanto a nível de 

material (que com 5 anos pode ser considerado novo), de infraestruturas, pois apresenta tudo 

em ótimo estado e ainda tem ao dispor de todos os clientes uma variedade enorme de aulas e 

atividades, proporcionando assim uma oferta de serviços do agrado de todos. Em relação ao 

corpo técnico, afirmamos que são profissionais de qualidade, gostam sempre de ajudar e 

mostram interesse pelo bem-estar dos seus clientes.  

 

1.2.3.1 Recursos Humanos 

Após a análise da literatura sobre os temas de estrutura organizacional, recursos 

humanos e prestação de serviços, iremos de seguida debruçarmo-nos sobre a PT Academy. 

Vamos analisar toda a sua estrutura, compreender e interpretar a função de cada pessoa 

dentro da organização e descrever a tipologia dos serviços fornecidos.  

Estrutura organizacional é um conjunto de relações entre grupos e os indivíduos que 

constituem a organização.   

A estrutura de uma organização define a forma como a empresa dispõe as divisões de 

trabalho para funcionarem e consequentemente como é que essa forma de disposição atinge 

os recursos humanos, isto é, quais são as componentes básicas que a constituem, como se 

inter-relacionam e quais os mecanismos de coordenação.  

De seguida apresentaremos o organograma da PT Academy (Figura 2). 
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É de salientar que os coordenadores de cada setor são também 

instrutores/professores de grupo/PT’S, mas que devido ao seu empenho/trabalho, foram 

nomeados para um cargo à qual têm a responsabilidade de manter tudo em ordem e organizar 

tarefas para cada um, de modo a não haver falhas. Todos eles estão qualificados para tal 

profissão, tendo o grau de Mestre em Ciências do Desporto, com especialização em Atividades 

de Academias, e várias formações, principalmente para aulas de grupo.  

 

 

GERÊNCIA 

 

 

  

Coordenador sala 

de musculação 

Departamento de 

Manutenção 
Diretor Técnico Departamento 

Financeiro 

Diretor de 

Operações 
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Figura 2 - Organograma da EA (PT Academy) 
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1.2.3.2 Recursos Espaciais  

A academia apresenta a maior sala de musculação da cidade de Vila Real, uma sala de 

Crosstraining, uma sala para aulas de dança, quatro salas para aulas de grupo, uma sala para as 

aulas de artes marciais, uma receção bastante grande para atendimento aos clientes ou para 

eles poderem esperar, um gabinete para as avaliações, 2 balneários masculinos e 2 balneários 

femininos e uma pequena sala para os instrutores poderem descansar e comer.  

Horário de funcionamento da Instituição:  

 Segunda a sexta-feira: 7h30-22h00 

 Sábados: 9h00-13h00 e 15h00-19h00 

 Domingos e feriados: Encerrado 

Em seguida apresentaremos as instalações da sala de musculação, que se encontra 

dividida por setores. 

Setor 1 - Pesos livres e outros: 

 2 Máquinas Multi-power (Barra Fixa); 

 1 Máquinas de Supino (horizontal); 

 2 Boxes de Crossfit (Box PT); 

 4 Bancos para exercícios com pesos livres; 

 1 Banco para a realização de abdominais; 

 1 Máquina de agachamentos; 

 1 Prensa de pernas (deitada); 

 1 Máquina de gémeos; 

 1 Máquina para costas; 

 28 Pares de halteres entre os 2,5Kg e os 50Kg.  

 

 

 

 

 

Figura 3 – Setor 1: pesos livres e outros 
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Setor 2: Máquinas de musculação: 

 3 Máquinas de peito (Pectoral Fly, Press de peito e Fly Machine); 

 2 Supinos (inclinado e declinado); 

 1 Prensa de pernas (sentada); 

 1 Extensora de Pernas; 

 1 Flexora de Pernas (sentada); 

 1 Polia; 

 1 Rotary Hip; 

 1 Flexora de Pernas (deitada); 

 1 Máquina para Elevações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  4 – Setor 2: máquinas de musculação 
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Setor 3: Máquinas de musculação e elípticas: 

 1 Máquina Abdutora; 

 1 Máquina Adutora; 

 2 Máquinas de ombro (Press de ombros e elevações laterais); 

 1 Máquina de Bíceps; 

 1 Máquina de Tríceps; 

 6 Elípticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 5 – Setor 3: máquinas de musculação e elíticas  
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Setor 4: Máquinas Hidráulicas e máquinas de cárdio: 

 

 1 Prensa de pernas (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina Extensora + Flexora (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de Bíceps e Tríceps (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de Pec fly e Rear fly (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de Agachamento (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de Press de Peito (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de Abdominais laterias (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de Abdominais frontais (resistência de 1 a 6); 

 1 Máquina de press de ombros (resistência de 1 a 6).  

 1 Máquina de Escadas; 

 2 Bicicletas com encosto; 

 9 Passadeiras; 

 2 Bicicletas de Cycling; 

 3 Remos; 

 1 Corda; 

 4 Steps; 

 Colchões; 

 

  

 

 

Figura 6 – Setor 4: Máquinas Hidráulicas e máquinas de cárdio 
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As salas das aulas de grupo também estão divididas, tendo cada uma, certas 

modalidades específicas:  

Sala Cinzenta:  

 Onde estão localizadas as bicicletas e os trampolins, nomeadamente para as aulas de 

Cycling e Jump; 

 

 

 

 

 

 

Sala Laranja: 

 Onde estão localizadas as barras e discos para as aulas de Pump, halteres e colchões 

para as aulas de ABS, PTT e GPT, steps para as aulas de +Mulher e Step.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Sala cinzenta 

Figura 8 – Sala laranja 
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Sala Amarela: 

 Onde estão localizadas as bolas de Fitball para as aulas de Pilates, Fitball e Combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala roxa: 

 Apenas apresenta colchões, para as aulas de JumpGym Kids. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Sala amarela 

Figura 10 – Sala roxa 
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Sala de Crosstraining: 

 É a sala que apresenta mais material, tendo kettlebells, halteres, bancos, discos, 

barras, elásticos (do menos resistente ao mais resistente), colchões, bolas medicinais, 

boxes e caixas. 

 

 

Sala verde: 

 Apenas apresenta uma coluna, para se darem os vários estilos de dança que existem 

no ginásio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Sala de Crosstraining 

Figura 12 – Sala verde 
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Sala Preta: 

 Onde são dadas as aulas de artes marciais.  

 

  

 

 

É de salientar que todas as salas apresentam colunas, às quais podem ser ligados 

computadores/telemóveis/Tablet para a realização das aulas com música.  

 

1.2.3.3 Recursos Materiais  

A academia encontra-se muito bem equipada, tendo uma enorme variedade de 

material e em bom estado, o que oferece umas excelentes condições de treino aos seus 

clientes. É de realçar que sempre que é necessário, é mandado vir novo material, quer seja por 

ser este já se encontrar com algum desgaste ou por ser preciso reforçar.  

Em seguida apresentaremos todo o material que se encontra no ginásio.  

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sala preta 
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Material das Salas das Aulas de Grupo 

Material Quantidade 

Colchões 48 

Steps 30 

Barras 16 

Discos de 1,25Kg 32 

Discos de 2,5Kg 32 

Discos de 5Kg 48 

Minitrampolins 24 

Halteres de 1kg 32 

Halteres de 2Kg 32 

Halteres de 3Kg 32 

Halteres de 4Kg 22 

Fittball 16 

Elásticos 18 

Bicicletas 22 

Tabela 1 - Material das salas das aulas de grupo 
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Material da sala de Musculação 

Material Fixo Material Móvel + Cardio 

Material Quantidade Material Quantidade 

Box PT 2 Halteres de 1 a 4Kg 8 Pares 

Agachamento 1 Halteres de 5 a 50Kg 28 Pares 

Barra Fixa 2 Steps 5 

Supino horizontal 1 Aparelhos de Abdominal 2 

Prensa de Pernas 2 Colchões 18 

Remada 1 Elásticos 3 

Flexora de Pernas 2 Fittball 1 

Extensora de Pernas 1 Cordas de Saltar 3 

Pectoral Fly 1 Corda 1 

Pectoral Machine 1 Barras 4 

Chest Press 1 Barras Olímpicas 8 

5 Estações 1 Caneleiras 8 Pares 

Rotary Hip 1 Bancos 6 

Extensora de Gêmeos 1 Elítica 6 

Máquina de elevações 1 Passadeira 9 

Press de Ombros 1 Escada Rolante 1 

Elevações Laterais 1 Bicicletas c/ encosto 2 

Máquina de Bíceps 1 Bicicletas de Cycling 2 

Máquina de Tríceps 1 Remo 3 

Adutora 1 

Abdutora 1 

Supino Inclinado 1 

Supino Declinado 1 

Máquinas Hidráulicas 10 

Banco Scott 1 

Tabela 2 - Material da sala de musculação 
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1.2.4 Produtos e serviços da EA 

A PT Academy – Academia de dança e fitness, trabalha de forma a oferecer o seu 

melhor a quem procura o espaço. Assim, ao cliente é-lhe dada a oportunidade de inscrição 

(Anexo I) e cedido um cartão eletrónico (Anexo II), que deverá apresentar em todas as visitas. 

No momento da inscrição é fornecida informação relevante ao sócio, relativamente a todos os 

serviços disponíveis (sala de musculação, aulas de grupo, aulas de dança e serviço de PT). 

Nesse momento, é dada a oportunidade ao cliente de marcar uma avaliação física realizada 

pelo professor presente nesse horário.  

As avaliações da aptidão física têm como principal objetivo obter um conhecimento 

mais pormenorizado das utentes, sobretudo no que diz respeito ao seu historial clínico e de 

atividade física. Nesta avaliação, é preenchida em primeiro lugar a ficha de Anamnese (Anexo 

III) onde constam alguns dados pessoais e são feitas várias questões ao cliente, sobre 

eventuais doenças/problemas de saúde que tenha, de modo a puder realizar, futuramente, um 

plano adequado às suas condições (anexo IV). Depois de respondidas a todas as questões, é 

medida em primeiro lugar, a altura do cliente e é realizada a medição da composição corporal, 

através de uma balança digital, que mede o peso, a % de massa gorda, a massa magra, a % de 

água corporal e a gordura visceral. Posteriormente são feitas as medidas antropométricas com 

a fita SECA 201 e um adipómetro também de marca SECA: 5 perímetros (cintura, anca, braço, 

peito e coxa) e as 7 pregas: tricipital, axilar, peitoral, suprailíaca, abdominal, subescapular e 

crural. 

Depois de realizadas todas as medições necessárias, é marcada uma nova avaliação, 1 

mês depois. Consoante as respostas obtidas e dependendo do objetivo de cada um, é feito um 

plano de treino (Anexo IV) adequado à condição física e saúde do utente. Nas avaliações 

seguintes o processo é semelhante, pretendendo-se verificar a evolução, para proceder à nova 

elaboração do plano de treino.   

 

1.2.4.1 Treino na sala de musculação 

Quando o cliente vem pela primeira vez ao ginásio (querendo apenas experimentar) é 

sempre acompanhado por um professor, que lhe fará um treino geral, para que este possa 

conhecer as máquinas e para o seu corpo começar a habituar-se a um novo estímulo, de forma 

gradual, tendo o instrutor de prestar mais atenção pois é uma pessoa inexperiente. Antes da 

realização de qualquer exercício é necessário saber se o utente apresenta algum tipo de 
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doença/problema que o incapacite de determinados movimentos. Posteriormente é 

acompanhado durante o seu treino.  

Este ginásio é o único que apresenta máquinas hidráulicas, onde a sua resistência varia 

entre o 1 e o 6. Quanto mais rápida a realização do exercício, mais resistência a máquina 

oferece ao cliente. Normalmente são usadas pelas pessoas mais idosas, nomeadamente nas 

aulas de + Mulher, ou então por utentes que apresentem algum tipo de problema nos 

músculos ou ossos, servindo basicamente como treino de fortalecimento. Todas estas 

máquinas são bidirecionais, ou seja, o movimento é resistido em ambos os sentidos do 

movimento, por exemplo, a mesma máquina de press de peito, também serve como remada.  

Todos os clientes podem usufruir da aula de PT HIIT, que é dada apenas à hora de 

almoço, ou seja, às 12h45 e é realizada uma vez por semana, nomeadamente à quarta-feira. 

Existem dezenas de HIIT’S, sendo alterados a cada semana. Se as pessoas não conseguirem 

fazer a aula à hora de almoço, podem fazê-lo durante o resto da semana, à exceção de que 

não serão acompanhados por um instrutor durante o seu treino.  

1.2.4.2 Treino nas aulas de grupo/aulas de dança/ aulas de artes 

marciais 

Existem inúmeras aulas neste ginásio, com a maior variedade possível. Como já tinha 

referido anteriormente, cada sala é representada com uma cor que distingue o tipo de aula 

que nela se realiza. Existem aulas de 30 minutos, chamadas as aulas EXPRESS, que são 

normalmente aulas mais localizadas, treinando por exemplo abdominal ou glúteos e pernas. 

Aulas de 45 minutos, que apenas são dadas à hora de almoço e o resto e a maioria das aulas, 

são de 1h.  

Quanto às aulas de dança, estas são de 1h. Apresentam turmas e cada criança é 

colocada na turma que apresenta melhor o seu nível. Por exemplo, se for uma criança que 

entrou agora para as aulas será colocada na turma 2, quando começar a progredir passará 

para a turma 1. Os adultos apresentam apenas uma turma. 

Por fim, as aulas de artes marciais têm a duração de 1h30. Estas não apresentam várias 

turmas mas o instrutor tem a possibilidade de dividir a turma por conhecimento e dar 

diferentes métodos ao mesmo tempo.  

É de salientar que todas as aulas requerem uma senha antecipada dado que estas têm 

um limite de participantes previamente definidos.  
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Aulas de Grupo Aulas de Dança Aulas de Artes Marciais 

Cycling 1h/45min SJ Kids 1 1h Aikido 1h30 

Jump 1h SJ Kids 2 1h Jiujitsu 1h30 

Pump 1h SJ Teen 1 1h Kickboxing 1h30 

Pilates 1h SJ Teen 2 1h   

Combat 1h Hip Hop 1h   

ABS 30min Contemporâneo 1h   

GPT 30min Danças de Salão 2h   

PTT 1h Jazz 1h   

PT HIIT 45min Kizomba 2h   

Zumba 1h     

Crosstraining 1h     

+Mulher 1h     

JumpGym Kids 1h     

Fitball 30min     

Stretching 30min     

Step 1h     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Duração das aulas de grupo/artes marciais/ dança 
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1.2.5 Modalidades  

A PT Academy dispõe de várias modalidades de aulas de grupo distintas e para as mais 

diversas faixas etárias. As aulas têm mais que uma opção de horário (Anexo V e VI), de maneira 

a conseguir que todos os clientes possam participar e usufruir das mesmas. São lecionadas 

com diferentes objetivos e no mínimo com duas pessoas. 

 

1.2.5.1 Aulas de grupo 

Cycling: É uma modalidade praticada em bicicletas estáticas, que movimenta grandes 

grupos musculares de uma forma rítmica e progressiva, variando nas intensidades e 

reforçando a resistência/capacidade cardiovascular. Esta modalidade não implica a 

aprendizagem de coreografias e não possui movimentos com impacto o que a torna 

particularmente recomendável para indivíduos com excesso de peso. Na bicicleta existe um 

botão de carga e, de acordo com as instruções do professor, vai-se aumentando ou diminuindo 

a carga e ajustando a cadência do movimento à batida da música. Constitui atualmente uma 

das modalidades de grupo mais procuradas pelos clientes no ginásio.  

Jump: É uma modalidade predominantemente aeróbia em um minitrampolim aliado 

ao treino muscular localizado (membros inferiores). É uma aula que tem um elevado gasto 

calórico através de coreografias divertidas, de combinações simples, mas com alto impacto 

(não aconselhável a pessoas com problemas nos membros inferiores). Esta permite trabalhar a 

coordenação, melhorar o equilíbrio e ajuda na circulação do sangue.  

Pilates: O Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que 

utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. É também uma técnica de reeducação do 

movimento que visa trabalhar todo o corpo, trazendo equilíbrio muscular e mental. Trabalha 

vários grupos musculares ao mesmo tempo, através de movimentos suaves e contínuos, com 

ênfase na concentração, no fortalecimento e na estabilização dos músculos centrais do corpo 

(abdômen, coluna e pelve). É uma modalidade que mistura um treino 

de força e flexibilidade que ajudam a melhorar a postura, alongar e tonificar os músculos sem 

exageros. 

Pump: É uma modalidade de exercícios, praticada com barras e pesos, em movimentos 

sincronizados, voltados para a resistência física e definição muscular. É formado por 

coreografias que são recicladas a cada dois/três meses. O exercício é praticado seguindo 

diversos níveis de condicionamento. Entre os benefícios proporcionados pela prática do 
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exercício estão: definições muscular, ótimo gasto calórico, melhoria na resistência, na força 

muscular e na postura. 

Combat: É um programa de ginástica que reúne diversos estilos de Artes Marciais em 

uma única aula. Tem movimentos do Boxe, Capoeira, Jiu Jitsu, Karatê, KickBoxing, Muay Thai, 

entre outros. A aula é segura e cheia de energia, as músicas são eletrizantes e a estrutura 

possibilita queimar muitas calorias e desenvolver potência, velocidade e resistência, tudo sem 

contato físico, apenas com simulações de combate.  

Zumba: É um exercício físico aeróbico baseado em movimentos de danças latinas, 

como o merengue, a cumbia, a salsa, o reggaeton, entre outros. Além de ser considerada uma 

atividade fitness, a zumba também é praticada como um estilo de dança. Nesta aula o aluno 

não precisa de ter capacidade especial, é suficiente a vontade de participar na aula. Esta 

aumenta a coordenação motora, trabalha grandes grupos musculares em simultâneo, ajuda na 

desinibição corporal e no sentido rítmico. 

Step: É uma aula aeróbica praticada com o uso de uma pequena plataforma chamada 

step. A altura da plataforma pode ser ajustada com a colocação de pequenas peças por baixo 

da mesma, dependendo da necessidade de cada praticante. Trabalha simultaneamente os 

membros superiores e inferiores, melhorando a condição cardiovascular, auxiliando na queima 

de gordura corporal e tonificando todo o corpo de forma intensa.  

Crosstraining: É uma modalidade que procura trabalhar com movimentos amplos, 

naturais e funcionais, para produzir mudanças adaptativas em termos de hipertrofia e 

emagrecimento. Não trabalha com movimentos isolados nem com repetições infinitas do 

mesmo movimento. Baseia-se nos movimentos naturais do ser humano, como saltar, correr, 

puxar, agachar, girar e empurrar. O praticante ganha força, equilíbrio, flexibilidade, 

condicionamento, resistência e agilidade 

PTT/PTT HIIT: É uma aula localizada, que trabalha todos os grupos musculares. 

Caracteriza-se pela realização de exercícios de resistência muscular localizada, onde é usado 

diverso material, desde caneleiras a steps de forma a tornar a aula mais dinâmica, exigente e 

eficaz. 

ABS: Aula localizada curta mas intensa, tal como o próprio nome indica, trabalha 

exclusivamente a zona abdominal através de uma série de exercícios distintos. O instrutor tem 

o poder de variar ao máximo a cadência, os exercícios e a dinâmica da aula, para nunca se 

tornar muito repetitiva ou monótona. 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
24 

 
  

GAP: Aula derivada da ginástica localizada, sendo direcionada para o trabalho de 

reforço muscular dos glúteos, abdominais e pernas. Caracteriza-se pela realização de 

exercícios de resistência muscular localizada, usando muitas vezes halteres, caneleiras ou 

steps, de forma a tornar a aula mais diversificada e motivante. 

Stretching: É uma aula de resistência muscular localizada. Desenvolve todo o corpo de 

uma forma eficaz pois utiliza pesos, caneleiras, halteres e barras para fortalecer todos os 

grupos musculares e queimar calorias. É uma forma de ginástica postural e isométrica que atua 

nas áreas mais profundas dos músculos tornando-os mais fortes e firmes.  

  

 Fitball: É uma modalidade praticada com o auxílio de uma bola de borracha que 

trabalha diversos grupos musculares, auxiliando na concentração, equilíbrio e desenvolve 

técnicas de respiração. É uma forma de ginástica postural e isométrica que atua nas áreas mais 

profundas de todos os músculos tornando-os mais fortes e firmes. 

 +Mulher: É uma modalidade direcionada exclusivamente para mulheres, tendo um 

programa de 3x por semana. É uma aula que varia entre a sala de musculação e aulas de 

grupo, nomeadamente step, zumba ou PTT. É bastante divertida e tem como objetivo chamar 

uma população mais idosa.  

 JumpGym Kids: Aula exclusivamente para crianças, é direcionada para a ginástica 

acrobática. São utilizados colchões de ginásticas (grandes e pequenos), minitrampolim, bolas 

de fittball entre outros.  

 

1.2.5.2 Aulas de dança 

SJ Kids/SJ Teen: São aulas de dança direcionadas para os mais novos (crianças e 

adolescentes). São dados vários tipos de dança, de acordo com as possibilidades de 

aprendizagem de cada grupo.  

Hip Hop: Refere-se aos estilos de dança sociais ou coreografados relacionados à 

música e à cultura hip hop. Isto incluiu uma grande variedade de estilos, especialmente 

breakdance, locking e popping. O que diferencia a dança hip hop dos outros tipos de dança é o 

freestyle e os seus dançarinos frequentemente estarem envolvidos em batalhas - competições 

são geralmente realizadas em uma Saifer, um espaço de dança circular que se forma 

naturalmente quando a dança inicia 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
25 

 
  

Contemporâneo: É um género de dança teatral que se desenvolveu em meados do 

século XX e, desde então, tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no 

mundo ocidental. 

Danças de salão: Refere-se a diversos tipos de dança que são executados por um par 

de dançarinos. As danças de salão são consideradas uma forma de entretenimento e de 

integração social, bem como uma forma de atividade física. 

Kizomba: E um estilo musical e de dança africana, que surgiu na Angola em meados 

dos anos 1980. O ritmo nasceu a partir da fusão do semba, do zouk e de outros géneros 

estrangeiros, como o merengue e algumas baladas da Música Popular Brasileira. 

Jazz: O Jazz é uma forma de expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso. Na 

sua origem a Dança Jazz tem raízes essencialmente populares. Pode-se afirmar, inclusive,  que 

nasceu diretamente da cultura negra.  

1.2.5.3 Aulas de artes marciais  

Jiu Jitsu: É uma arte marcial japonesa que utiliza uma série de diferentes técnicas e 

golpes corporais com o objetivo de derrotar ou imobilizar o oponente. É uma referência ao 

caráter e filosofia desta arte marcial: o equilíbrio e o controle total do corpo. 

Aikido: Adapta técnicas praticadas em antigas artes marciais, umas de luta corpo a 

corpo, outras onde se fazia uso de armas. Não é contudo praticado como uma luta, e a sua 

vertente de defesa pessoal não esgota de forma alguma a sua definição. Estuda o 

desequilíbrio, a não-resistência, a relação com o centro próprio e o centro do atacante. O seu 

trabalho exprime-se sobretudo através da utilização de movimentos circulares. 

Kickboxing: É frequentemente praticado como defesa pessoal, condicionamento físico 

geral ou como um desporto de contato. Não é apenas um grupo de artes marciais e desportos 

de combate em pé baseados em chutos e socos como também é um estilo de arte marcial e 

desporto de combate. 
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1.3 Atividades Desenvolvidas 

Durante o estágio foi necessário realizar um registo de presenças mensais, que tinha 

como objetivo controlar o número de horas que tinha de dar na entidade de estágio. Era assim 

necessário dar 900h presenciais na PT Academy.  

A tabela abaixo representa o número de horas efetuadas por mês, ao longo deste EC.  

Mês Horas 

Outubro 126h 

Novembro 126h 

Dezembro 84h 

Janeiro 126h 

Fevereiro 120h 

Março 126h 

Abril 120h 

Maio 72h 

TOTAL 900h 

 

 

1.3.1 Experiências na sala de musculação 

Durante o primeiro mês e meio, ainda com o Marco Norte a OCE, a minha única função 

era acompanhá-lo na sala de musculação, vê-lo a fazer os planos de treino, ver a maneira 

como ele falava com os clientes, aprender como ajudar alguém que precisava de apoio e saber 

lidar com o facto de ter de estar atenta a dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Podemos 

dizer que durante estes dias estava na fase de observação de trabalho de acompanhamento 

aos clientes, funcionamento das diversas máquinas, dinâmica da sala e realização das 

avaliações.  

Posteriormente, (já com a OCE Vânia Moura), comecei a ter uma participação mais 

ativa, auxiliando os clientes na melhor execução dos exercícios e no funcionamento de cada 

uma das máquinas na sala de musculação, bem como no acompanhamento dos clientes na sua 

primeira ida ao ginásio, proporcionando-lhes o primeiro treino. Começaram também a ser 

prescritos os primeiros planos de treino e avaliações físicas, sempre acompanhada e com a 

ajuda da orientadora cooperante.  

Tabela 4 – Horas efetuadas por mês 
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 As características essenciais que um professor tem de ter na sala de musculação são a 

atenção, pois precisa de estar a observar muitas pessoas ao mesmo tempo, a comunicação 

porque é sempre importante para o cliente saber que o professor sabe aquilo que diz e que 

consegue explicar com clareza alguma dúvida que surja, a paciência e a persistência, pois não é 

fácil conseguir com que o cliente faça um exercício de maneira correta logo à primeira 

tentativa, visto que há exercícios muito complexos e é necessário saber lidar com essa 

situação, e o conhecimento, porque a prescrição do exercício é uma área que está sempre a 

evoluir, nunca se sabe tudo, estamos sempre a aprender e é essencial para um professor 

seguir essa evolução e ter novos conhecimentos para conseguir ajudar o aluno da maneira 

mais correta possível.  

 Durante estes meses percebi que para ser uma excelente profissional nesta área é 

necessário um empenho/estudo constante e um trabalho assíduo, pois é preciso um grande 

saber, visto que um pequeno erro da nossa parte pode levar a um grave problema de um 

aluno. É preciso realmente saber que aquilo que estamos a fazer, está a ser bem feito!  

 

1.3.2 Planos de treino 

O fator-chave para um treino bem-sucedido em qualquer nível de condicionamento 

físico ou idade é o desenho apropriado do programa. O desenho do programa implica 

instrução de exercício adequada (por exemplo, técnica, respiração, uso correto do 

equipamento), estabelecimento de metas (para que o programa possa direcionar áreas 

específicas de interesse), um método de avaliação do progresso do treino em direção a metas, 

variáveis de programa, e a inclusão de métodos específicos de progressão visando áreas 

específicas de aptidão muscular. É importante que o treino seja supervisionado por 

profissionais qualificados para a prevenção de lesões e para maximizar os benefícios de saúde 

e desempenho. (Kraemer & Ratamess, 2003) 

Nas tabelas a seguir apresentarei 2 clientes que tive o privilégio de acompanhar, onde 

fiz as suas avaliações e posteriormente os seus planos de treino. Em anexo (XI) seguirá todo o 

meu relatório ao longo das 900h efetuadas, onde consta tudo o que fiz, inclusive planos de 

treino, aulas de grupo e avaliações físicas.  

 

 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
28 

 
  

Cliente 1: 

Idade: 30 anos 

Estatura: 162cm 

Sexo: Feminino 

Pressão arterial: Sistólica -112 / Diastólica- 73  

Frequência cardíaca em repouso: 71 

 

Dados referentes à avaliação física: 

Massa 

Corporal (Kg) 

Massa 

Gorda (%) 

Massa 

Magra (Kg) 

Gordura 

Visceral (%) 

IMC Água 

Corporal (%) 

89kg 42,7% 48,4Kg 8% 33,9 50,1% 

 

 

Perímetros:  

 Cintura = 95cm 

 Anca = 118cm 

Cliente em estado de obesidade, com o perímetro abdominal já no patamar de perigo 

para doenças cardiovasculares, juntamente com o valor de gordura visceral um pouco elevado. 

O plano de treino foi elaborado com o objetivo de perda de massa gorda, levando à diminuição 

do perímetro abdominal e gordura visceral. Como era a primeira vez que o cliente iria 

frequentar um ginásio e não fazia qualquer tipo de atividade física as primeiras semanas de 

treino seriam de adaptação.  

De acordo com aquilo que aprendi nos meus 5 anos de universidade e com referência 

às guidelines da (ACSM, 2014), foi possível construir o seguinte plano de treino: 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Avaliação física do cliente 1 
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Observações: O tempo de descanso da cliente era de sessenta segundos entre séries. 

 O plano desta cliente foi elaborado com o objetivo de perda de massa gorda. É de 

salientar que a mesma ainda não tinha experiência em ginásio, então foi necessário haver uma 

adaptação física e neuromuscular ao exercício durante as primeiras semanas de treino. 

 O plano consistia em realizar 30 min de cárdio, podendo ser intercalados com o treino 

de força, dividindo por exemplo 10’ + 10’ + 10’, onde 20 minutos eram realizados na bicicleta e 

10 minutos na elíptica. Por sua vez o treino de força foi sempre intercalando membros 

inferiores com membros superiores, e a realização de exercícios que envolvam grandes grupos 

musculares, pois como já foi referido era necessário haver uma adaptação física ao exercício. 

Quanto às cargas, estas variavam entre 60%-70% de 1RM. O número de séries é pequeno em 

contraste com o número de repetições que é elevado, devido ao facto de não deixar a aluna 

em fadiga muscular e com a sensação de que poderia fazer mais e também para poder 

executar os movimentos de forma correta e ir progredindo a carga ao longo do seu percurso.  

 

Cárdio Tempo Resistência Programa 

Bicicleta 20 Minutos 3 Manual 

Elíptica 15 Minutos 3 Manual 

Treino nº 1 Treino nº 2 

Agachamento no TRX – 2 x 15 Puxada Alta Dorsal – 2 x 15 

Pec Fly – 2 x 15 Leg Curl – 2 x 15 

Leg Extension – 2 x 15 Press de Peito – 2 x 15 

Remada na máquina – 2 x 15 Subir escadas – 2 x 2’ 

Lombar no chão – 2 x 15 Press de Ombros – 2 x 15 

Abdominal crunch – 2 x 15 Prancha frontal – 2 x 30’’ 

Tabela 6 – Plano de treino do cliente 1 
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Cliente 2: 

Idade: 22 anos 

Estatura: 171cm 

Sexo: Masculino 

Pressão arterial: Sistólica -111 / Diastólica- 78 

Frequência cardíaca em repouso: 67 

 

Dados referentes à avaliação física: 

Massa 

Corporal (Kg) 

Massa 

Gorda (%) 

Massa 

Magra (Kg) 

Gordura 

Visceral (%) 

IMC Água 

Corporal (%) 

69,3Kg 14,7% 56,1Kg 2% 23,6 61,5% 

 

 

Perímetros:  

 Peito = 98,5cm 

 Cintura = 79cm 

 Anca = 93,8cm 

Cliente já com alguma experiência em ginásio (cerca de 7 meses), cujo objetivo era 

aumentar a massa magra. Não apresentava qualquer tipo de limitação, quer a nível físico como 

a nível de saúde e todos os valores apresentados encontravam-se nos parâmetros ideais para a 

sua idade. Deste modo, o plano de treino foi elaborado para hipertrofia muscular, de acordo 

com os seus princípios de treino, com uma frequência de 4 vezes por semana. 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Avaliação física do cliente 2 
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Plano de treino: 

 

Observações: Para treinos de hipertrofia, como as séries variam entre 3-5 e as repetições 

entre 8-12, o tempo de descanso terá de ser maior, nomeadamente noventa segundos entre 

séries. 

 O plano não apresentava treino aeróbio pois o objetivo era o aumento de massa 

muscular, e posteriormente o aumento de massa corporal, por isso no início não havia 

necessidade de o incluir. Como forma de aquecer os músculos para prevenir lesões, o cliente 

tinha de realizar 2 a 3 séries de 15 a 20 repetições sem carga, o primeiro exercício de cada 

treino, em seguida aquecer bem com elásticos e discos. Como o cliente conseguia ir ao ginásio 

4 vezes por semana, foi possível dividir os grandes grupos musculares pelos 4 dias de treino. 

Este treinava 2 vezes pernas, pois o objetivo era focar um pouco mais nos membros inferiores. 

Coloquei exercícios com diferentes velocidades de movimento, para dar outro estímulo aos 

vários músculos e provocar mais stress metabólico. As cargas eram sempre altas (80% 1RM) de 

maneira a criar os outros fatores que influenciam a hipertrofia, nomeadamente a tensão 

mecânica e as microlesões.  

Treino nº1 Treino nº2 Treino nº3 Treino nº4 

Pernas/Ombros Peito/Tríceps Pernas/Glúteos Costas/Bíceps  

Agachamento – 4x (8-

10) 

Supino Deitado 

c/halteres – 4x8 

(4:4) 

Levantamento Terra 

Sumo – 5x6 

Puxada Dorsal – 4x8 

(4:4)  

Extensora + Flexora -

3x8 + 1x15 (2:2) 

Supino Inclinado 

c/barra – 3x10 + 

1x20 

Prensa de Pernas – 4x8 

(4:4) 

Remada c/haltere – 

3x10  

Lunge – 4x8 Pec Fly – 4 x (8-10) Elevação Pélvica – 

4x10 (1’’ isometria) 

Puxada Dorsal 

c/pega pequena – 

3x12 (Drop-set) 

Elevações laterias – 

3x8 

Tríceps Francês – 

3x10 

Abdução – 3x50 Bíceps c/barra – 

3x10 

Press na barra fixa – 5 

x 12 

Tríceps polia c/corda 

– 3x10 

Abdominal c/rolo – 

3x10 

Bíceps Martelo nos 

Cabos – 3x10 

Prancha Frontal – 3x1’  Prancha Frontal – 3x1’  

Tabela 8 – Plano de treino do cliente 2 
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1.3.3 Experiências nas aulas de grupo 

Durante as primeiras semanas nas aulas de grupo, todas elas foram realizadas como 

aluna, ou caso não tivesse lugar (devido à aula estar esgotada) a aula era observada de fora. 

Isto permitiu-me perceber melhor a sua dinâmica e conteúdo, bem como o que era necessário 

fazer para motivar/incentivar os alunos e ser profissional.  

Após algumas semanas, como observadora e participante (Crosstraining, Cycling, 

Combat, Pump, ABS, Gap e PTT) e assumindo o auxílio à professora na correção de posturas 

durante a execução dos mais variados exercícios, adquiriu-se mais confiança enquanto 

profissional e na interação com os alunos. Houve, ainda, um aperfeiçoamento na comunicação 

com os alunos, visando uma perceção na execução, realização e eficácia das atividades 

propostas. 

A primeira intervenção foi na aula de Combat, pois já tinha a formação da mesma, o 

que tornou mais fácil a sua realização. Assim, a primeira aula foi comandar a faixa de 

aquecimento e a primeira faixa de trabalho da aula. Foi necessário escolher 2 músicas (uma 

para cada faixa) e em seguida escolher os gestos que mais se adequavam a cada pico da 

música.  

A segunda intervenção foi novamente na aula de Combat, onde dei a aula completa, 

pois a OCE gostou do trabalho desenvolvido anteriormente e propôs algo mais sério. Foi um 

pouco mais trabalhoso, mas correu exatamente como o planeado.  

Relativamente às aulas de GAP e ABS, o primeiro contacto foi dar as duas primeiras 

faixas da aula, pois como eram aulas de 30 min e só era necessário seguir o tempo das 

mesmas, tornou-se fácil. Foi preciso escolher alguns exercícios e depois repeti-los com tempos 

de movimentação diferentes (4:4; 3:1; 2:2; 1:1:2…). Por ter conhecimentos adquiridos no 

percurso académico, ao nível de ginástica localizada, rapidamente passou-se da fase de 

planificação à direção das aulas. 

Depois destas aulas, comecei a intervenção nas aulas de Cycling, começando por uma 

faixa, passando para 3 e no fim de algumas semanas já dava metade da aula. Nesta aula já era 

necessário um pouco mais de ajuda por parte da OCE, pois era preciso também escolher as 

músicas, bem como os picos para cada momento da música, o que foi possível com ela, pois 

ajudou na planificação das faixas e na escolha do áudio.  

É de salientar que algumas aulas dadas, tanto pela estagiária como pela OCE 

encontram-se no RE, presente no anexo XI. 
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1.4 Atividades realizadas durante o tempo de Estágio 

1.4.1 “MEMÓRIA” 

Todos os anos a PT Academy produz um espetáculo de dança “MEMÓRIA”, que só 

conta com os elementos pertencentes às aulas de dança e respetivos professores. Este ano 

aconteceu no dia 15/12/2017 no Teatro de Vila Real, sendo os lucros revertidos no projeto 

“câmara amiga”. Os estagiários e o restante STAFF do ginásio também participaram, para 

fazerem de figurantes em algumas partes e ajudarem na montagem e desmontagem de 

equipamentos. 

 

1.4.2 Convenção de Fitness  

O segundo espetáculo foi a participação na III Convenção de Fitness, realizada pelo 

Município de Vila Real de 14/04/2018 a 15/04/2018. O ginásio tem a possibilidade de escolher 

algumas modalidades, para apresentar no pavilhão de Vila real, de modo a dar a conhecer as 

suas aulas e respetivos instrutores. 

Assim, a PT Academy decidiu apresentar as seguintes aulas: Cycling, Pump, Combat, 

+Mulher, Step, Jump, Jumpgym Kids, Contemporâneo, Hip Hop, Street Jazz Kids e dança para 

crianças. Enquanto estagiária da academia realizei as aulas da OCE (Combat e Cycling) como 

aluna.  

 

1.4.3 Sarau 
Todos os anos, os ginásios de Vila Real são convidados para apresentarem uma 

atuação no Sarau de Atividades Gímnicas e Desportivas, realizada pelos alunos do 3º ano de 

Ciências do Desporto – Especialização em Prescrição do Exercício e Atividades de Academias, 

da UTAD.  

Os ginásios que aceitaram o convite para participar tinham de criar uma atuação 

demonstrando o que o espaço tinha para oferecer, desde aulas de grupo, danças e até mesmo 

ginástica. Cada ginásio tinha um tempo limite para a atuação, conjugando na mesma o jogo de 

luzes, música e objetos à escolha. 

A PT Academy decidiu levar uma atuação de dança, dividindo o momento em 3 fases: 

na primeira fase, os alunos da aula de Grown Up – Adultos, apresentaram uma dança 
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contemporânea, com a música “Havana” da Camila Cabello. Na segunda fase apareceram os 

instrutores de dança bem como os alunos das aulas de Hip Hop, com uma coreografia 

simplesmente deslumbrante. Por último, juntaram-se os dois grupos e realizaram uma 

coreografia simples e dinâmica, para que todos os que tinham participado conseguissem fazer 

e se sentissem confortáveis. 

Os ensaios para a realização deste evento, começaram 3 semanas antes, com todos os 

elementos que queriam participa, fazendo-se alterações e aceitando-se sugestões sempre que 

era necessário. Os ensaios eram realizados nas salas da Academia, a partir das 18h30 (quando 

o ginásio tinha mais gente). No próprio dia, os organizadores do evento deram uma hora a 

todos os ginásios para realizarem um ensaio geral, de modo a conseguirem familiarizar com o 

espaço, a disposição dos intervenientes e o acerto do jogo de luzes e som. No dia do 

espetáculo, a atuação correu como o esperado e o público adorou.  

 

1.5 Conclusões 

1.5.1 Dificuldades e formas de superação 

Os 5 anos de aprendizagem na universidade, não foram suficiente para colmatar as 

limitações a que estive sujeita na fase inicial do estágio, pois é sempre difícil passar da parte 

teórica para o mundo real. As primeiras dificuldades ocorreram na sala de musculação, mais 

precisamente na abordagem aos clientes e em como lidar com as diferentes necessidades de 

cada um. Acresceu ainda a ansiedade provocada pelo facto de ser necessário dar atenção a 

tantos clientes ao mesmo tempo e saber como conseguir lidar com todos eles.  

Quanto às aulas de grupo, o maior receio foi não saber como iria conseguir prescrever 

uma aula ou não ter capacidade suficiente para transmitir corretamente os objetivos 

pretendidos. Ter de dar uma aula para tantos alunos era um grande desafio, pois o nervosismo 

podia desviar a atenção.  

Ao longo da aprendizagem e com a ajuda da OCE e de todo o staff, foi possível superar 

todas as limitações e dificuldades. Cada um dos professores do ginásio ensinou algo diferente, 

sem dúvida que foi uma grande ajuda para o desenvolvimento de um trabalho intenso 

individual de pesquisa e atualização, aliado a uma reflexão constante, que permitiu ultrapassar 

as barreiras inicialmente sentidas.  
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Nesta área é fundamental uma formação contínua e atualizada, porque as aprendizagens 

adquiridas estão em constante transformação – “Foi influenciado pela consciência da 

necessidade de formação contínua e pela conceptualização entretanto desenvolvida no que 

respeita aos processos de desenvolvimento profissional” (Alarcão & Tavares, 2013). Como 

profissional, é importante estarmos sempre em constante aprendizagem, pois há cada vez 

mais profissionais nesta área e é necessário sabermos o que estamos a fazer para conseguir 

triunfar. – “O desenvolvimento ganhou uma dimensão autorreflexiva e autoformativa à 

medida que os professores começaram a adquirir confiança na relevância do seu conhecimento 

profissional e na sua capacidade de fazerem ouvir a sua voz como investigadores da sua 

própria prática. (Alarcão & Tavares, 2013) 

 

1.5.2 Reflexão Final 

Ter escolhido este estágio curricular, foi sem dúvida a melhor opção que tomamos 

para o último ano de universidade, pois revelou-se fundamental para a formação enquanto 

profissional do exercício físico. A integração no contexto real permitiu o conhecimento de 

habilitações essenciais para a área em questão. Melhorou bastante o relacionamento com os 

clientes, bem como na interajuda e partilha dentro do grupo de trabalho (nomeadamente o 

staff da PT Academy) e aperfeiçoou a minha confiança e autonomia para saber agir de forma 

correta em cada contexto. 

O acompanhamento da OCE durante todos estes meses foram essenciais para a minha 

evolução neste meio, pois ensinou-me tudo o que aprendi e ajudou-me nos momentos que 

foram necessário, nomeadamente na planificação de planos de treino e de aulas de grupo (o 

que para mim era muito difícil fazer no início do estágio), saber lidar com as patologias que os 

clientes apresentavam e por sua vez conseguir apresentar uma solução que não os 

prejudicasse.  

A realização das aulas de grupo como aluna fez-me perceber o que era necessário 

fazer para cativar o aluno e como poderia tornar a aula interessante e divertida ao mesmo 

tempo. Estar do outro lado da aula ajudou bastante, pois foi um ponto de partida para saber o 

que deveria ou não fazer naquele momento, se aquela musica ou aquele movimento é 

realmente bom. Assim, quando passei para a parte de instrutora, a preocupação era saber se 

conseguia fazer um bom plano e dar uma boa aula, para que os clientes gostassem do meu 

trabalho. No início não me senti muito à vontade e estava bastante nervosa, mas com a 
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experiência e com a ajuda de todos os instrutores começou a ser mais fácil e senti uma 

enorme evolução.  

Todo o processo de reflexão a que me vi obrigada, por todo o trabalho desenvolvido 

durante o EC, mostrou ser uma ferramenta facilitadora da elaboração deste relatório. As 

dificuldades e limitações sentidas, e o superar das mesmas, motivaram e impulsionaram a 

minha capacidade de superação. 

Em suma, concluo que o estágio curricular, com todas as suas vertentes, foi motivador 

e mostrou ser uma grande ajuda no meu desenvolvimento, tanto a nível pessoal como 

profissional, de modo que posso reconhecer a minha evolução ao longo do mesmo. É sem 

dúvida uma mais-valia para o meu futuro, e colocarei em prática todos os conhecimentos 

obtidos.  
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2. Estudo de investigação 

2.1 Resumo 
Introdução: O método emparelhado agonista-antagonista (EAA) consiste em estimular 

previamente o músculo antagonista do grupo muscular que se deseja otimizar, aumentando a 

ativação neural e força dos músculos agonistas. Objetivo: Averiguar se a fadiga do músculo 

antagonista provoca maiores volumes de treino (mais RM) no método EAA em membros 

inferiores. Métodos: 15 homens e 14 mulheres treinados realizaram tanto na FLXJ como na 

EXTJ as suas 10RM, posteriormente, em 2 semanas alternadas, realizaram 2 sequências 

aleatórias de EAA, sendo a sequência 1: extensora – flexora e a sequência 2: flexora – 

extensora. As duas sequências foram separadas por 7 dias. Resultados: No sexo feminino e 

masculino foram observados valores significativamente superiores aos esperados, no último 

exercício nas duas sequências (p=0,003; IC95%=0,63 -2,37; d=0,99 e p=0,001; IC95%=0,78 – 

2,51; d=1,10, sequência 1 e 2, respetivamente) e (p <0,0001; IC95%=0,90 – 1,90; d=1,54 e 

p=0,003; IC95%=0,44 – 1,82; d=0,91, sequência 1 e 2, respetivamente). Conclusões: A fadiga 

do músculo antagonista provoca um maior volume de treino, nomeadamente mais RM no 

exercício do músculo agonista, comprovando que o método EAA é realmente eficaz no TF. 

Palavras-chave: Exercício; Fadiga muscular; Treino de força; RM; emparelhamento agonista – 

antagonista;  

Abstract 

Introduction: The agonist-antagonist paired method (AAP) is based on a previous 

stimulation of the antagonist muscle of the muscle group that you want to optimized, 

increasing the neurological activation and strength of the agonist muscle. Objective: To 

ascertain if the fatigue of the antagonistic muscle leads to larger training volumes (more RM) 

in the method AAP in inferior body members. Methods: Every 15 men and 14 women 

accomplished in LC and in LE their 10RM, later on, in 2 alternate weeks, they accomplished 2 

random sequences of AAP, being the first sequence: extension – curl; and the second 

sequence: curl-extension. Both sequences were separate in 7 days from each other. Results: In 

every samples, doesn’t matter if it was a male or female person, the values observed were 

significantly highers to the expected ones, in the last exercise in both sequences (p=0,003; 

IC95%=0,63 -2,37; d=0,99 e p=0,001; IC95%=0,78 – 2,51; d=1,10, sequence 1 and 2, 

respectively) and (p <0,0001; IC95%=0,90 – 1,90; d=1,54 e p=0,003; IC95%=0,44 – 1,82; d=0,91, 

sequence 1 and 2, respectively. Conclusions: The fatigue of the antagonistic muscle leads to a 

larger training volume, namely more RM in the exercise of the agonist muscle, proving that the 

method AAP is really effective in ST. Key Words: Exercise, Muscle fatigue; Strength; MR, PAA.  
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2.2 Introdução 
O treino de força (TF) é usualmente recomendado para o desenvolvimento de 

resistência, potência, hipertrofia e força muscular, prevenindo diversas doenças e aumentando 

o desempenho de atletas e desportistas. Entretanto, com a finalidade de maximizar os 

resultados, atletas e treinadores devem considerar diversas variáveis durante a elaboração de 

programas de TF: número de repetições, número de séries, intervalos de recuperação entre 

séries e exercícios, e carga e ordem dos exercícios. (Paz, Maia, Lima, & Miranda, 2014). 

Assim, força é a capacidade do sistema neuromuscular para gerar tensão sobre 

determinadas condições, sendo elas: ponto da aplicação da carga; tipo de contração muscular 

(concêntrica, excêntrica, isométrica); velocidade do movimento; carga utilizada. 

O TF é também uma forma de atividade física feita para melhorar a capacidade 

muscular, trabalhando um músculo ou grupo muscular contra uma resistência. Fazendo este 

tipo de treino regularmente, assiste-se à redução do risco de doenças cardiovasculares. Isto 

acontece porque há uma diminuição da gordura corporal, da pressão arterial e da dislipidemia, 

melhorando a aptidão física e, consequentemente, a qualidade de vida (ACSM, 2014). 

A hipertrofia muscular resulta do aumento do número de sarcómeros e miofibrilas 

adicionados em paralelo. A unidade estrutural que possibilita a ação muscular é a unidade 

motora, um motoneurónio, o seu axónio motor, e as fibras por ele inervadas.  

Entre os métodos utilizados para otimização do desempenho da força, pode-se 

destacar o método emparelhado agonista-antagonista (EAA). Este método é caracterizado pela 

execução de uma série de um exercício para o grupo antagonista anteriormente à série do 

grupo que se deseja otimizar (agonista). A eficácia de tal método baseia-se na inibição da ação 

do órgão tendinoso de Golgi (OTG) dos músculos antagonistas após serem pré-ativados no 

primeiro exercício, possivelmente promovendo uma redução na co-ativação muscular do 

antagonista, aumentando a ativação neural e força dos músculos agonistas. (Corrêa, Carvalho, 

Borges, Oliveira, & Farias, 2017). 

A coordenação eficiente dos músculos agonistas e antagonistas é uma das importantes 

adaptações precoces no treino de resistência, responsável por grandes aumentos de força. 

Músculos antagonistas fracos podem limitar a velocidade de movimento; consequentemente 

fortalecê-los leva a um aumento na velocidade de movimento muscular agonista. (Baker & 

Newton, 2005) 

Estudos demonstraram que os músculos antagonistas são ativos durante o movimento 

causado principalmente pelos agonistas. Este fenómeno tem sido descrito como "co-ativação" 

ou "co-contração" e pode afetar a produção e a velocidade da força agonista.  
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Algumas evidências demonstram que os antagonistas podem ser particularmente 

ativos enquanto os sujeitos realizam movimentos dinâmicos contra cargas pesadas e durante a 

desaceleração do membro. Num esforço para avaliar o papel da co-ativação de antagonistas, 

os pesquisadores tentaram "prefigurar" o antagonista e avaliar o efeito sobre o agonista. 

Algumas evidências mostram que a pré-fixação pode inibir o antagonista e resultar no 

aumento da produção de força agonista. No entanto, outras evidências demonstram que a 

pré-fixação do antagonista pode realmente ter um efeito ergogénico no antagonista que pode 

atenuar o potencial da força agonista. (Maynard & Ebben, 2003) 

 É possível que, alternando exercícios agonistas e antagonistas, a "densidade" do 

trabalho realizado possa aumentar. Ou seja, mais trabalho poderia ser realizado por unidade 

de tempo. Além disso, é possível que os ganhos em "eficiência" não sejam à custa da eficácia. 

Protocolos de treino de resistência que economizam tempo sem comprometer a eficácia, ou 

aumentar a eficiência, podem ser vantajosos para atletas e para a população em geral. 

(Robbins, Young, G. Behm, & Payne, 2010). 

É de referir que, músculos antagonistas fracos podem limitar a velocidade de 

movimento; consequentemente fortalecê-los leva a um aumento na velocidade do movimento 

agonista. Portanto, parece prudente fortalecer os músculos antagonistas envolvidos na ação 

do movimento no treino de força. (Baker & Newton, 2005). Em apoio a essa teoria, Burke et al. 

relataram recentemente que uma contração muscular antagonista de alta velocidade 

imediatamente anterior à contração muscular agonista resultava de um aumento do torque 

durante a contração agonista.  

Devido às mais diversas limitações, assim como as mais distintas conclusões 

encontradas durante a pesquisa, que abordam se o método de treino EAA é realmente eficaz, 

este estudo é feito com o objetivo de chegar a conclusões mais sólidas e fundamentadas, 

verificando qual o efeito do método emparelhado, músculo agonista versus músculo 

antagonista (Flexora dos Joelhos – FLXJ; Extensora dos Joelhos - EXTJ) no treino de membros 

inferiores utilizando repetições máximas (RM). 
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2.3 Metodologia  

2.3.1 Amostra 

A amostra foi constituída por 29 jovens, de ambos os sexos, praticantes de treino de 

força há mais de 6 meses e sem nenhuma doença osteoarticular, ou outra qualquer, que 

impedisse ou fosse agravada pela realização do presente estudo. 

As medidas antropométricas, idade e a percentagem de gordura corporal estimada (G) 

podem ser observadas na seguinte tabela: 

Variáveis Masculino (n=15) Feminino (n=14) Total 

Idade (anos) 23,87±3,36 24,07±2,67 23,97±2,99 

Massa Corporal (kg) 75,81±10,03 59,48±6,17** 67,92±11,70 

Estatura (cm) 173,60±7,20 163,36±7,20** 168,66±7,97 

G (%) 17,01±3,1 26,81±5,21** 21,74±6,50 

EXTJ (kg) 83,00±13,03 52,57±6,82** 68,31±18,60 

FLXJ (kg) 67,33±11,86 42,29±4,56** 55,24±15,56 

 

 

** p <0,0001 entre os sexos 

 Os critérios de inclusão para o estudo foram os seguintes: não deveriam ter qualquer 

histórico de lesões osteoarticulares no tornozelo e joelho, ou doença que comprometesse a 

realização do protocolo do estudo; responder negativamente a qualquer item do questionário 

PAR-Q (Anexo VII); tinham de assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 

VIII). 

 Antes da realização de qualquer etapa da investigação, foi realizada uma reunião 

prévia com os voluntários da mesma, para ser esclarecido todo o procedimento e possíveis 

desconfortos inerentes ao presente estudo. Depois de terem sido clarificadas todas as dúvidas 

e os participantes terem preenchido as fichas de anamnese (Anexo IX), onde foi verificado se 

cumpriam os critérios de inclusão e não terem respondido nenhuma resposta afirmativa no 

PAR-Q teste, os sujeitos assinaram um termo de consentimento, livre e esclarecido.  

 

Tabela 9 - Média ± Desvios Padrão das medidas antropométricas, idade, percentagem de gordura estimada 

(G) e valores de 10RM nos exercícios de EXTJ e FLXJ dos participantes no presente estudo. 
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2.3.2 Procedimentos 

Na primeira semana de recolha de dados, antes da realização dos testes das 10RM, 

foram realizadas as medidas antropométricas a cada um dos sujeitos, nomeadamente idade, 

estatura, massa corporal e o cálculo das 7 pregas (para determinar a % de gordura). 

 Na semana seguinte, foram adquiridas as 10RM nos exercícios de Flexão dos Joelhos 

(FLXJ) e de Extensão dos Joelhos (EXTJ), com um intervalo de 15 minutos entre cada exercício. 

Após 72h, foi realizado um reteste das 10RM nos mesmos exercícios, para determinar a 

objetividade, o rigor e a confiabilidade dos primeiros.  

Posteriormente houve mais 2 semanas de teste, onde cada sujeito tinha de escolher 

por sorteio, entre a sequência 1 e a sequência 2. Na sequência 1, a ordem de exercícios era 

EXTJ-FLXJ e a sequência 2 era o inverso, FLXJ-EXTJ. Na sequência 1 o objetivo era cada 

participante realizar 10RM com a carga correspondente na EXTJ e sem tempo de descanso 

passar para a FLXJ e realizar o máximo de repetições, até à falha onde era contabilizado o 

número de repetições na FLXJ, por sua vez na sequência 2 o objetivo era realizar as 10RM com 

a carga correspondente na FLXJ, passar para a EXTJ e realizar o máximo de repetições com a 

carga correspondente às 10RM, até à falha, onde era contabilizado o número de repetições na 

EXTJ. Se na primeira semana saísse a sequência 1 a um sujeito, na semana seguinte teria de 

realizar obrigatoriamente a sequência 2, e vice-versa. Todos os exercícios eram realizados com 

uma cadência de 60 batimentos por minuto (2:2), controlado por uma aplicação de 

metrónomo.  

 

Percentagem de Gordura Estimada 

A percentagem de gordura de cada indivíduo foi calculada através da medição das 

pregas cutâneas, nomeadamente: prega peitoral, axilar, tricipital, subescapular, abdominal, 

supra ilíaca e crural, com a ajuda do adipómetro de marca Langue®. (Jackson & Pollock, 1978) 

 
A obtenção das Pregas cutâneas obedeceu aos seguintes procedimentos:  

 

 Todas as medidas foram realizadas do lado direito do corpo;  

 A prega cutânea foi pinçada com o dedo polegar e indicador, cerca de um cm do local 

previamente marcado;  

 O Adipómetro foi colocado perpendicularmente em relação a prega;  
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 A leitura foi efetuada cerca de 2 segundos após a colocação do adipómetro, sem 

largar a prega;  

 Foram efetuadas duas medidas no mesmo local, considerando a média de ambas 

como valor final, desde que as duas medições não tivessem apresentado valores que 

difiram entre si mais de 0,2 mm, quando isso aconteceu, foi realizada uma nova 

medida e feita uma média entre as 3 medidas.  

 

Para o cálculo da % de gordura, foram utilizadas as seguintes equações: 

Fórmula para aferir a densidade corporal:  

Equação 1 - Densidade Corporal = 1,112 – (0,00043499 (Σ das 7 pregas cutâneas) + 

(0,00000055 (Σ das 7 pregas cutâneas) 2) – (0,00028826 (idade))  

 

Fórmula para converter a densidade corporal em % de gordura corporal:  

Equação 2 - Massa gorda estimada = (4,95 / densidade corporal) – 4,50 

  

 

Medição das 10RM 

Os testes de 10RM foram executados em 2 dias não consecutivos, com o mínimo de 

72h entre sessões, para os exercícios de EXTJ e FLXJ. 

O teste foi realizado da seguinte forma:  

 

I. Aquecimento em cada equipamento com duas séries de 10 repetições com carga auto 

selecionada e descanso de um minuto após os exercícios, antes do início da primeira 

tentativa;  

II.  A carga referente a 10RM foi determinada com o máximo de peso possível para a 

falha concêntrica ocorrer na 11ª repetição;  

III.  Realizadas no máximo três tentativas com intervalo de recuperação de 5 minutos; 

IV. Para a determinação da confiabilidade dos testes de 10RM foi realizado um reteste. 

Houve controlo na velocidade de execução das repetições com o intuito de evitar 

influências da velocidade na PSE por causa da maior ativação muscular e resposta 

metabólica (Kulig, Powers, Shellock, & Terk, 2000), onde os participantes foram 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
44 

 
  

orientados a executar cada repetição com velocidade moderada de 4 segundos: 2 

segundos na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica. (A.C.S.M, 2002) 

 

Para minimizar possíveis erros nos testes de 10RM foram seguidas as seguintes 

estratégias: Todos os sujeitos receberam as mesmas instruções da rotina de exercícios e da 

técnica de cada um dos exercícios antes do início dos testes; durante todas as sessões, a 

execução dos exercícios e, respetiva técnica, foi monitorizada e corrigida, se necessário; todos 

os indivíduos receberam estimulação verbal durante os testes. Depois da carga de 10RM para 

um dos exercícios ser encontrada, era feito um intervalo de 15 minutos antes de determinar a 

carga para o exercício seguinte.  

 

 Sessões de estudo 

As sessões iniciaram-se com um aquecimento de 5 minutos numa bicicleta estática 

com uma intensidade de 25 watts e a 60 rotações por minuto.  

Após a fase de aquecimento e um descanso de 2 minutos, deu-se início à execução das 

sequências (1: EXTJ-FLXJ e 2: FLXJ-EXTJ). As sequências eram totalmente aleatórias, cada 

sujeito teria de escolher um papel, onde iria sair a sua respetiva série. Se saísse a sequência 1 

na primeira semana, na semana seguinte teríamos de fazer obrigatoriamente a sequência 2, e 

vice-versa. Na primeira sequência o voluntário teria de realizar 10 repetições na EXTJ com uma 

carga correspondente às 10RM individual e, de seguida e sem descanso, realizar 1 série na FLXJ 

com a carga corresponde às suas 10RM, até à falha. Na sequência 2, a execução era a mesma, 

apenas mudava a ordem dos exercícios. Durante todas as sessões foi efetuada uma 

estimulação verbal, para que os sujeitos tentassem cumprir o maior número de repetições 

possíveis. Cada exercício era terminado quando os sujeitos não o realizassem na cadência 

correta (2:2) e/ou houvesse falha concêntrica. 
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Contagem do número de repetições 

O número de repetições foi contado através de filmagem da execução das sequências 

de exercícios, por dois avaliadores externos ao estudo e profissionais do exercício físico, com 

especialização em treino de força. Cada avaliador fez duas contagens, separadas entre si por 

24 horas, preencheram uma folha de cálculo e enviaram para o investigador principal que, por 

sua vez, as introduziu na base de dados para análise. Se houvesse diferenças entre avaliadores 

e entre avaliações seria escolhido como valor, o valor mais frequente.  

 

2.3.3 Instrumentos de Avaliação e Medida 

 Termo de consentimento de participação para os sujeitos da amostra;  

 Anamnese;  

 PAR-Q Teste;  

 Folha de Informações sobre cuidados antes das avaliações (Anexo X);  

 Estadiómetro “SECA” para medição da estatura dos sujeitos;  

 Balança eletrónica “SECA” para obtenção da massa corporal dos indivíduos;  

 Adipómetro Langue®, com resolução de 1mm, para calcular a percentagem de gordura 

estimada dos participantes; 

 Metrónomo (aplicação de telemóvel) para a marcação dos tempos dos 2 exercícios 

(FLXJ e EXTJ); 

 Leg Extension G3-S71 (Matrix) e Leg Curl G3-S73 (Matrix). 

 

2.3.4 Análise Estatística  

  A análise de todos os dados foi efetuada utilizando o software de tratamento e análise 

estatística “StatisticalPackage for the Social Sciences, SPSS Science, Chicago, USA” versão 21,0.  

  Foi efetuada uma análise exploratória de todos os dados para caracterizar os valores 

das diferentes variáveis em termos de tendência central e dispersão. Dessa forma, todas as 

variáveis foram sujeitas a uma observação gráfica com o objetivo de tentar a existência de 

outliers e possíveis introduções incorretas dos dados. Foram, cálculadas, na análise estatística 

descritiva, as médias e os respetivos desvios padrão de cada variável em estudo e em todos os 

contextos de análise planeados. Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi 

necessário avaliar a normalidade da distribuição dos dados recolhidos. Desta forma foi 

efetuada uma análise do tipo de distribuição através do teste de Shapiro-Wilk. Foi, igualmente, 
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assegurada e testada a homogeneidade das variâncias e covariâncias através do teste de 

Levene. Para testar a reprodutibilidade da carga entre o teste e o reteste de 10RM nos 

exercícios de extensão e flexão de joelhos e a inter e intra reprodutibilade dos avaliadores na 

contagem das repetições, nas duas sequências de exercícios, foi utilizado o coeficiente de 

correlação intraclasse (ICC). Foi testada a possível existência de diferenças significativas nas 

variáveis estudadas entre sexos e entre sequências através do t-test para medidas 

independentes. Foi, igualmente testada, a existência ou não de uma alteração significativas do 

número de repetições no último exercício de cada sequência através do t-test para uma 

amostra, com o valor previsto de 10 repetições. A estimativa do tamanho do efeito foi 

apresentada através do d de Cohen’s, em que os valores de 0,2, 0,5 e 0,8 correspondem a um 

tamanho do efeito pequeno, médio ou alto (Cohen 1988). O nível de significância adotado foi 

de 5%. 

 

2.4 Resultados 
 

  O ICC para o teste e reteste da 10RM dos exercícios de extensão e flexão dos joelhos 

foi r=0,98, r=0,98, r=0,95 e r=0,99, sexo feminino e masculino, respectivamente. Quanto a 

avaliação da reprodutibilidade intra-avaliador, do número de repetições para a sequência 

extensão e flexão dos joelhos nos participantes do sexo feminino, foi para o primeiro avaliador 

de r=0,98 e para o segundo avaliador de r=0,99. Na sequência flexão e extensão dos joelhos, 

no mesmo sexo foi de r=0,98 para ambos os avaliadores. Para os participantes no presente 

estudo do sexo masculino, para a sequência extensão e flexão dos joelhos, a reprodutibilidade 

intra avaliadores foi de r=0,98 e r=0,99 (primeiro e segundo, respectivamente). 

  Em relação a reprodutibilidade inter avaliadores, na sequência extensão e flexão de 

joelhos foi de r=0,99 para ambos os sexos e na sequência inversa foi, igualmente, r=0,99 para 

ambos os sexos. 

  Não foi observado diferenças significativas (p>0,05) no número de repetições no 

último exercício de ambas as sequências entre sexos e nem entre sequências. 

  Foi observado uma diferença significativa (p<0,0001) entre sexos em relação às 

variáveis massa corporal (IC95%= -22,73 - -9,92; d=1,96), estatura (IC95%=-14,92 - -5,56; 

d=1,42) e percentagem de gordura estimada (IC95%=6,56 – 13,04; d=2,27), apresentando o 

sexo feminino valores menores na estatura e massa corporal e superiores na percentagem de 

gordura estimada. 
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  No sexo feminino foi observado valores significativamente superiores aos esperados, 

no último exercício nas duas sequências (p=0,003; IC95%=0,63 -2,37; d=0,99 e p=0,001; 

IC95%=0,78 – 2,51; d=1,10, sequência 1 e 2, respetivamente). Em relação ao sexo masculino, 

apresentaram igualmente valores significativamente superiores ao esperado, no último 

exercício, de ambas as sequências (p<0,0001; IC95%=0,90 – 1,90; d=1,54 e p=0,003; 

IC95%=0,44 – 1,82; d=0,91, sequência 1 e 2, respetivamente). 

 

 

 

 

*p<0,003 em relação ao valor estimado (10 repetições); sequência 1 – EXTJ seguida de FLXJ, contabilizado o número 

de repetições na FLXJ; sequência 2 – FLXJ seguida de EXTJ, contabilizado o número de repetições na EXTJ. 

 

 

2.5 Discussão de Resultados  
 

O treino EAA tem sido prescrito pelos autores, como sendo um meio de desenvolver 

força e poder. Tem sido sugerido que este treino resulta na melhoria do desempenho agudo.  

Os resultados acima referidos suportam a hipótese descrita na literatura a respeito da 

maior eficiência do EAA. (Robbins, Young, Behm, & Payne, 2010) (Robbins, Young, & Behm, 

2010); (Robbins, Young, Behm, Payne, & Klimstra, 2010) 

 Um desses estudo envolvendo séries emparelhadas, (Robbins, Young, & Behm, 

2010)observaram que três séries com cargas de 4RM nos exercícios de remada de costas 

seguida de supino reto promoveram um aumento significativo no número de repetições no 

supino reto durante o EAA comparado ao MT (método tradicional). De acordo com os autores, 

a melhora no desempenho pode estar associada aos efeitos potenciais da fadiga acumulada 

devido à pré-ativação dos antagonistas. 

Um outro estudo deste autor (Robbins, Young, G. Behm, & Payne, 2010) referiu que os 

cálculos de eficiência determinaram que o treino EAA tem aproximadamente o dobro da 

eficiência em comparação ao treino tradicional. 

 Masculino (n=15) Feminino (n=14) Total (n=29) 

Sequência 1 (rep.) 11,40±0,91* 11,50±1,51* 11,45±1,21 

Sequência 2 (rep.) 11,13±1,25* 11,64±1,50* 11,38± 1,37 

Tabela 10 - Média ± Desvios padrão do número de repetições no último exercício de ambas as 

sequências e em ambos os sexos. 
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Baker & Newton também obtiveram resultados idênticos, onde verificaram um 

aumento significante na potência muscular durante exercícios no supino, três minutos após 

uma série de 8RM no exercício de puxada alta dorsal, com a barra longa. Tais resultados 

podem ser justificados devido à inibição neural dos antagonistas e alteração no padrão 

trifásico de ativação (agonista-antagonista-agonista).  

Um dos artigos que vai de encontro com este relatório é o de Balsamo et al. (Exercise 

order affects the total training volume and the ratings of perceived exertion in response to a 

super-set resistance training session), pois foram dos poucos que usaram membros inferiores 

para o estudo em questão e que não utilizaram técnicas como a eletromiografia para avaliar 

respostas neurais durante os protocolos experimentais. Os autores verificaram um aumento 

significativo no Volume Total de Treino (VTT) em séries múltiplas com cargas de 10RM nos 

exercícios de EXTJ e FLXJ realizados em ordem inversa. “Os resultados encontrados foram 

associados a alterações neurais (órgãos tendinosos de Golgi) promovidas pela pré-fadiga dos 

flexores de joelhos, possibilitando o aprimoramento da ação dos extensores do joelho através 

do armazenamento de energia elástica e alteração no padrão trifásico”, citam os autores. 

Observaram também que houve um maior volume de treino ao realizar um exercício de flexão 

dos joelhos seguido da extensão desta articulação, quando comparados à sequência inversa 

dos exercícios, ao avaliarem o efeito da ordem dos exercícios (extensão e flexão de joelhos) 

sobre o VT e perceção subjetiva de esforço utilizando o método EAA.  

Outro estudo também justifica que a melhoria do desempenho da força no método 

EAA pode estar relacionada a um propriocetor denominado Órgão tendinoso de Golgi (OTG), 

localizado dentro do tendão muscular. Este atua como um dispositivo de segurança contra o 

aumento de força excessiva durante a contração do músculo, inibindo a contração do grupo 

muscular agonista, recrutando o grupo antagonista através de um interneurónio, quando a 

tensão se encontra em níveis críticos. (Corrêa, Carvalho, Borges, Oliveira, & Farias, 2017) 

Paz et al. obtiveram resultados que indicam que, em comparação com o MT, o método 

EAA produziu um maior volume de treino em menor tempo e pode induzir maior fadiga e, 

assim, proporcionar um estímulo de treino aprimorado.  

Adicionalmente, outros fatores como fadiga acumulada, acumulação de metabólitos e 

aumento no armazenamento de energia elástica são hipóteses consideradas na literatura para 

justificar o efeito potencial da pré-ativação dos antagonistas. 

Uma das grandes diferenças deste estudo para todos os outros da literatura, é o facto 

de este não apresentar tempo de descanso, realizando-se assim, uma supersérie. Maia et al., 

por sua vez procuraram analisar os efeitos de diferentes intervalos de recuperação (IR) entre 

séries de EAA sobre o desempenho de repetições e atividade mioelétrica de quadriceps, e 
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chegaram à conclusão que quanto menor os intervalos (imediatamente após, 30 segundos e 

um minuto) maior será o desempenho de repetições quando comparados aos IR mais longos 

(três e cinco minutos), o que vai de encontro com este estudo, pois o IR foi nulo e houve um 

desempenho de repetições.  

 Robbins et al.repararam que a carga volumétrica não diferiu nem no MT nem no 

método EAA, mas que diminuiu da série 1 para a 2 e para a 3 nos dois métodos. Sugeriram 

então que este resultado parece indicar que um IR de 4 minutos entre os conjuntos de supino, 

realizados para fadiga voluntária, não era adequado para a musculatura alvo recuperar e 

manter a carga volumétrica. 

Isso sugere que o intervalo de descanso entre os exercícios de emparelhamento pode 

ter um papel importante. Isto é corroborado por estudos anteriores, que adotaram intervalos 

de descanso mais longos e não encontraram diferenças no desempenho da força muscular 

agonista, como o de Carregaro et al. (2011) e Carregaro et al. (2013). É possível que a pré-

ativação de antagonistas usando intervalos de descanso mínimos possa potenciar o exercício 

agonista subsequente. 

Quanto ao facto de haver 2 sequências no estudo, nomeadamente diferentes ordens 

de exercícios, podemos verificar que não há diferenças significativas nos resultados obtidos. 

Esta afirmação vai de encontro com estudos anteriores, como o de Ribeiro et al. que sugerem 

que a ordem de execução dos exercícios não influencia o VTT da sessão quando a carga é 

ajustada de acordo com a posição do exercício na sequência.  

Num outro estudo, utilizando diferentes ordens para os exercícios de extensão e flexão 

do cotovelo com dois minutos de IR entre os mesmos, também não foram observadas 

diferenças significativas entre as ordens. A explicação para este resultado pode ter sido o 

intervalo entre os exercícios, que foi suficiente para uma boa recuperação do grupo muscular 

ativado, não havendo assim o efeito da fadiga causado pela pré-ativação (Paz et al, 2016).  

Por outro lado, Soncin et al. (2014) mostraram que a ordem de exercício pode 

modificar os resultados do treino, embora não tenha havido alterações no volume e na 

intensidade do exercício. Essas alterações podem resultar em diferentes adaptações de treino. 

Estes resultados estão ligados ao facto de a ordem de execução de grandes grupos musculares 

a pequenos grupos musculares parecer afetar a ativação muscular, devido à pré ou pós-

exaustão de um certo músculo, o que não acontece no presente estudo pois estamos a 

estudar apenas grandes grupos musculares da perna e observamos que não houve diferenças 

significativas no número de repetições do último exercício entre as sequências. 
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Para finalizar, Antunes et al. estudaram o efeito da cadência na carga volumétrica e na 

atividade muscular durante o EAA nos membros inferiores do corpo e chegaram à conclusão 

quea carga volumétrica obtida durante o protocolo EAA foi superior ao MT, mas a cadência do 

exercício antagonista não influenciou os resultados da carga volumétrica. No presente estudo 

houve um controlo da cadência apenas para todos os sujeitos realizarem o exercício da mesma 

maneira e nas mesmas condições, para não haver influências nas RM.  

 

2.6 Conclusão 
 

  Em conclusão, o método EAA é realmente eficiente e eficaz e apresenta maiores 

volumes de treino, podendo ser uma melhor estratégia para a otimização do desempenho da 

força, além de apresentar possibilidade de redução no tempo despendido durante as sessões 

de treino.  

  No sexo feminino e masculino foram observados valores significativamente superiores 

aos esperados, no último exercício nas duas sequências (p=0,003; IC95%=0,63 -2,37; d=0,99 e 

p=0,001; IC95%=0,78 – 2,51; d=1,10, sequência 1 e 2, respetivamente) e (p<0,0001; 

IC95%=0,90 – 1,90; d=1,54 e p=0,003; IC95%=0,44 – 1,82; d=0,91, sequência 1 e 2, 

respetivamente). Por sua vez não foram observadas diferenças significativas no número de 

repetições no último exercício de ambas as sequências entre sexos e nem entre sequências.  

 De acordo com estes resultados podemos concluir que a fadiga do músculo 

antagonista provoca um maior volume de treino, nomeadamente mais RM no exercício do 

músculo agonista, comprovando que o método EAA é realmente eficaz no TF e que pode ser 

uma importante estratégia para desenvolver treinos mais curtos, porém com a mesma eficácia 

e desempenho quando o objetivo for, ganhos de força de MI.   
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4.1 Anexo I - Ficha de inscrição sócio PT Academy  
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4.2 Anexo II - Cartão de sócio PT Academy 
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4.3 Anexo III - Ficha anamnese/avaliação antropométrica PT Academy  
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4.4 Anexo IV - Plano de treino PT Academy 
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4.5 Anexo V – Horário das aulas de grupo 
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4.6 Anexo VI – Horário das aulas de dança 
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4.7 Anexo VII – PAR-Q Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Par-Q teste (ACSM, 2014) é composto por 7 perguntas sendo todas estas 

individualizadas a cada sujeito. Apenas se tem duas opções na escolha das respostas (sim e 

não). Caso o sujeito responda afirmativamente a qualquer um das seguintes questões, este 

não poderá participar da amostra do estudo:  

 

i) Alguma vez, algum médico o informou que tem um problema cardíaco e que só 

poderia efetuar alguma atividade física após recomendação médica? 

______________  

 

ii) Sente alguma dor no peito quando está a fazer alguma atividade 

física?__________  

 

iii) No mês passado, teve alguma dor no peito quando não estava a fazer atividade 

física? ____________  

 

iv) Alguma vez perdeu o equilíbrio por causa de uma tontura ou alguma vez ficou 

inconsciente? ___________  

 

v) Tem algum problema ósseo ou articular que pode piorar com a alteração do tipo 

da sua atividade física? ___________  

 

vi) Frequentemente o seu médico receita-lhe medicamentos para a pressão 

arterial ou para problemas cardíacos? ___________  

 

vii) Você sabe de mais alguma razão pela qual não deva realizar atividade física? 

____________. 
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4.8 Anexo VIII – Termo de consentimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimento Informado 

1. Introdução 

- No âmbito da minha participação nas recolhas de dados para a elaboração de um 

estudo de mestrado fui informado dos objetivos e de como serão recolhidos os 

referidos dados. 

- A minha participação incluirá a realização de avaliações de composição corporal e a 

execução de exercícios do treino de força. 

 

2. Explicação dos testes 

- Fui informado que para avaliação da minha composição corporal serão realizadas 

medições de estatura, da massa corporal e medição de pregas adiposas para 

estimação da minha massa gorda e que estes dados ser-me-ão fornecidos pelos 

investigadores. 

- Compreendo a necessidade de respeitar os horários para recolha de dados propostos 

pelos investigadores. 

- Compreendo a necessidade da utilização de um aparelho portátil de avaliação de 

trocas respiratórias e da fita transmissora da frequência cardíaca, durante execução 

dos exercícios propostos pelos investigadores. 

 

3. Explicação dos riscos e desconfortos associados bem como dos benefícios 

associados à realização dos testes 

- Fui informado acerca de todos os possíveis riscos e desconfortos bem como os 

possíveis benefícios associados à minha participação neste estudo. 

 

4. Proporcionar aos participantes a possibilidade de esclarecerem possíveis dúvidas 

- Quaisquer questões que eu tenha no que diz respeito ao estudo ou à minha 

participação no mesmo serão respondidas antes ou depois do meu consentimento, 

pelo investigador responsável. 

- Eu percebo que em caso de lesão, se tiver alguma questão acerca dos meus direitos 

como participante neste estudo, ou se sentir que fui colocado em risco, posso 

contactar o investigador responsável pelo estudo. 
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5. Participação voluntária e possibilidade de abandono do estudo 

- Eu li toda a informação supracitada. A natureza, exigência, riscos e benefícios do 

estudo foram-me explicados. 

- Eu assumo os riscos envolvidos e entendo que posso retirar o meu consentimento 

e parar a minha participação em qualquer momento sem qualquer prejuízo para 

mim. 

 

6. Assinatura do formulário pelo participante 

- Ao assinar este formulário de consentimento, eu não estou a renunciar a quaisquer 

direitos legais, reclamações ou remédios. Uma cópia deste formulário ser-me-á 

fornecida. 

__________________________________________ 

 

 

7. Assinatura do formulário pelo responsável do programa 

- Eu certifico que expliquei ao senhor supracitado a natureza, objetivo, potenciais 

benefícios e possíveis riscos associados há participação neste programa, respondi a 

todas as questões que foram colocadas, e testemunhei a assinatura acima realizada. 

- Eu providenciei uma cópia deste formulário ao indivíduo participante no estudo. 

__________________________________________ 

Cópia 1|2 
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4.9 Anexo IX – Ficha de anamnese para a amostra do estudo de investigação 

 
 

Sexo  Idade 

Peso  Altura 

 

Leia cuidadosamente e preencha o formulário com a maior fidelidade possível. 

 

1. Possui alguma doença crónica (hipertensão, Diabetes, Dislipedimia)?  

Se sim, qual/quais? 

 

2. Possui algum tipo de lesão (muscular, articular, óssea…)? 

Se sim, qual/quais? 

 

3. Sente algum tipo de dor em exercício ou em repouso?  

Se sim, onde? 

 

4. Já foi submetido/a a algum tipo de cirurgia? 

Se sim, que tipo e em que zona?  

  

5. Tem familiares diretos com algum tipo de doença? 

Se sim, qual/quais?  

 

6. Histórico de morte súbita familiar? 

 

7. Toma algum tipo de medicação ou suplementação regularmente? 

Se sim, qual/quais? 

8. Sentiu algum tipo de dor ou desconforto nas últimas 24h? 

Se sim, onde? 

 

9. Nas últimas 24h tomou algum tipo de medicamento? 

Se sim, qual/quais? 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
66 

 
  

Para que efeito? 

10. Pratica alguma modalidade desportiva (de forma recreativa ou profissional)? 

 

Se sim, Qual/Quais? 

Com que frequência?  

11. Há quanto tempo faz treino de força?  
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4.10 Anexo X – Ficha de esclarecimento  

 

Ficha de Esclarecimento 

 

Local de realização do teste experimental: Ginásio PT Academy  

 

O objetivo deste estudo é averiguar se a fadiga do músculo antagonista provoca 

maiores volumes de treino (mais RM) no método EAA em membros inferiores. Irão ser 

realizadas duas sequências aleatórias, sequência 1: EXTJ – FLXJ e sequência 2: FLXJ – EXTJ, nas 

duas semanas de testes. Se na primeira semana sair a sequência 1, na semana a seguir sairá 

obrigatoriamente a sequência 2, e vice-versa.  

Cada participante irá executar em cada sessão de treino dois exercícios de membros 

inferiores: Extensora e Flexora de joelhos. 

O teste experimental terá a duração de 4 semanas, para cada participante, e irá 

realizar-se da seguinte maneira:  

 Na primeira semana irão ser realizadas as medidas antropométricas de todos os 

participantes; 

 Na segunda semana irão ser realizados os testes das 10 Repetições Máximas (RM) para 

cada um dos dois exercícios acima referidos;  

 Passadas 72h serão feitos os retestes das 10 RM para os mesmos exercícios;  

 Nas restantes duas semanas irá ser feito o protocolo experimental proposto para este 

estudo, usando em cada treino semanal a sequência 1 ou 2 escolhidos de forma 

aleatória para cada semana.  

 

Recomendações:  

 Durante as 3 semanas de testes, não deverá fazer nenhum tipo de treino antes da 

realização de cada protocolo experimental.  

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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4.11 Anexo XI – Relatório diário do EC na PT Academy  

 

Dia 1 (02-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Como foi o primeiro dia de trabalho, o meu orientador Marco Norte esteve sempre 

comigo a explicar-me como me devia comportar na sala, o que fazer e como ensinar, 

mostrando-me em alguns casos como corrigir vários exercícios que as pessoas estavam a 

realizar de forma errada.  

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross Training) 

Foram realizadas duas aulas de CrossTraining com a duração de 1h cada. 

Plano de aula 

Aquecimento: 10 minutos, AMRAP (máx de repetições possível em 10 minutos) 

 10 Flexões do ombro c/haltere (muito lento)  

 20 Kettlebell Swing  

Técnica: 20 minutos  

 Recovery 

 Tripla Extensão  

Como nesta aula se iria dar um exercício bastante complexo como o Power Clean, o professor 

teve de explicar a técnica, dividindo os exercícios e fazendo progressões, ensinando primeiro 

com um barra de madeira, sem peso, e depois para uma barra. Desafio: 15minutos 

 Power Clean 

 Burpee 

 Descanso 
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Dia 2 (03-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h00 foram na sala de musculação e 2h00 nas 

aulas de Cross Training e Combat.  

11h30-14h00 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhei o meu orientador na preparação de atletas novos que entraram para o 

ginásio, dando exercícios mais fáceis (maioritariamente máquinas) visto que ainda não tinham 

qualquer experiência na área do Fitness. Acompanhei também uma pessoa que se encontrava 

em cadeira de rodas, por ser paraplégico, do qual o meu orientador era PT. Ele faz qualquer 

tipo de exercício para membros superiores, e de uma maneira muito correta, consegue até 

fazer elevações com o seu peso e o da cadeira de rodas!  

18h00-19h00 (aula de cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 9 minutos, AMRAP 

 Pull Over argolas 

 Remada Renegade  

 Remo  

Mobilidade: 30 minutos 

 Flexão da anca, 3 x (3. 10’’)  

Esta mobilidade ativa serviu para preparar o corpo para o front lunge, consistia em pedir 

ao aluno para se deitar e chegar com o joelho ao peito o máximo possível, em seguida o outro 

colega agarrava no joelho e oferecia uma resistência em direção ao peito e o que estava 

deitado tinha de contrariar essa força, fazendo em direção ao chão. E vice-versa. 

Desafio: 12 minutos 

 12 Front Lunge 

 8 Pull Up  
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19h00-20h00 (aula de Combat) 

Este é um programa de ginástica que reúne diversos estilos de Artes Marciais numa única 

aula, onde podemos encontrar movimentos do Boxe, Capoeira, Jiu Jitsu, Karatê, Kick Boxing, 

Muay Thai, entre outros. As aulas de 1h dividem-se em 10 blocos, sendo eles: 

1.                        

a) Upper body warmup  

b) Lower body warmup 

2. Combat 1 

3. Power Training 1 

4. Combat 2 

5. Power Training 2 

6. Combat 3 

7. Muay Thai 

8. Power Traing 3 

9. Conditioning  

10. Cooldown  

 

O Combat tem gestos como: 

 Jab 

 Cross 

 Hook 

 Upper Cut 

 Front Kick, Back Kick, side kick 

 Roundhouse Kick 

 Knee 

O orientador mostrou ter uma boa condição física e boa técnica, pois é uma aula muito 

intensa onde tem de explicar os exercícios, falar muito, motivar os alunos. Explicou de maneira 

correta os gestos, deu bons feedbacks, até houve tempo para brincar um pouco, e gritar na 

aula.  
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Dia 3 (4-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 3h nas aulas 

de Cross Training e HIIT.  

11h30-13h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento a novos alunos que entraram no ginásio, dos quais um rapaz com cerca 

de 25 anos, que apresentava uma hipercifose, então tinha de haver um maior cuidado para 

não causar dor/lesão nas costas. Foram apenas utilizados exercícios em máquinas, sem pesos 

livres ou peso corporal, com a prática começaremos a fazê-lo.  

Foram também alterados cerca de 4 planos de treino, todos eles para hipertrofia e 

nenhum apresentava problemas. Em seguida vou mostrar um desses planos, para uma mulher: 

Plano de treino, 3x/semana: 

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Pernas/ABS Dorsal/Peito/Lombar Glúteo/Ombro 

Extensora de pernas - 3 x 6 lento Puxador Dorsal Polia – 4 x 6 (lento) Prensa de Pernas – 4 x 15 

Agachamento – 4 x 6 Remada em T – 4 x 6 (lento) Agachamento – 4 x 15 

Prensa de Pernas – 4 x 6 Dorsal polia c/braços estendidos – 4 x 

12  

Lunge – 4 x 15 

Femoral Deitado – 4 x 6 Supino Inclinado – 4 x 6 (lento) Elevações Laterais – 3 x 8 (lento) 

Abdominal crunch – 3 x 8 Supino declinado – 4 x 6 (lento) Rearfly (posterior) – 3 x 8 (lento) 

Elevação das pernas – 3 x 8 Pectoral fly – 4 x 12   

Prancha – 3 x 60’’ Peso Morto – 3 x 15   

Nota- 60’’ de descanso entre séries e repetições/ Contração- 2:2 
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13h30-14h15 (aula de HIIT) 

Aquecimento: 10 minutos na passadeira 

 

Treino:  

Pernas (Pré exaustão de quadríceps e pós exaustão dos posteriores da coxa) 

1º Exercício – leg extension   

2º Exercício – prensa de pernas c/ pés mo meio 

3º Exercício – leg curl  

 

O professor não deixa desistir se reparar que o aluno ainda consegue fazer mais 

repetições, então tem de o motivar e insistir para que ele faça mais.  

 

Peito + costas  

1º Exercício - Press de peito na máquina  

2º Exercício - Puxada alta dorsal  

 

Ter especial atenção à postura na puxada alta, manter omoplatas bem juntas atrás, não 

estar numa postura “deitada” e manter o abdominal contraído.  

 

Cárdio  

5 Minutos na bicicleta. Intensidade: Moderado – Vigoroso  

Abdominal  

1º - Crunch com pernas em cima a 90o – 3x até perto da exaustão, 1’ descanso  

Ter atenção à respiração, expira quando contraímos o abdominal e inspira quando o 

alongamos (facilita o movimento e sentimos mais). 

2º - Prancha – 3x de 30’’ 

Contrair glúteo, abdominal e quadríceps.  

 

Manipular a carga para realizar os 

exercícios até perto da falha (10 a 

12 repetições). Descansa 1’ ao fim 

da série dos 3 exercícios – Trisseries 

Manipular a carga para realizar os 

exercícios até perto da falha (10 a 

12 repetições). Descansa 1’ ao fim 

da série dos 2 exercícios – Bisserie 
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18h00-19h00/19h00-20h00 (aula de Cross Training) 

 Plano de aula: 

Aquecimento: 10 minutos, AMRAP  

 10 Crunch  

 10 Rotações do ombro c/elástico 

 100 Mountain Climber rápido  

Mobilidade: 20 minutos  

 Rotação da coluna  

Com a pessoa sentada no chão, omoplatas bem juntas atrás, pernas estendidas no chão, criar 

uma resistência no ombro para trás e esta tem de contrariar essa força para a frente sem 

mexer o tronco, e vice-versa. 

 Extensão da coluna 

Deitada no chão de barriga para baixo e mãos ao pé da anca, tem de subir o peito até onde 

conseguir. Será criada uma força nas omoplatas em direção ao chão e a pessoa terá de 

contrariar essa força para cima.  

Desafio: 15 minutos  

 Salto à corda 

 Joelhos ao peito (pendurados numa barra)  

 Thruster c/1 haltere  

 

 O professor teve uma boa comunicação com a turma, soube exemplificar os exercícios e 

explicar da maneira mais correta e mais fácil a técnica de cada um deles. Quando as pessoas 

começaram a ficar cansadas no desafio, ele motivou-os e começou a “gritar” para os encorajar. 

Resultou, porque eles começaram a gritar também e foram até ao fim.  
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Dia 4 (6-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training.  

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação)  

Estavam muitos atletas na sala de musculação quando começamos o nosso turno, então a 

maior preocupação foi dar uma volta pela sala e ver quem precisava de ajuda. 

Tínhamos de estar muito atentos, pois não queríamos que as pessoas se queixassem de 

falta de interesse/profissionalismo por parte de quem estava a trabalhar e obviamente não 

queríamos que alguém se lesiona-se por estar a fazer mal um certo exercício. 

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross Training) 

Aquecimento: 15 minutos  

 5 Minutos de corrida  

 Walking lunge c/disco  

 Hip Thrust c/disco  

 Press de ombro c/disco  

Técnica: 15 minutos  

 Agachamento na parede (bem próximos da parede não podem tocar com o corpo na 

mesma, ao fazer o agachamento)  

Desafio: 20 minutos  

 6 Front Squat  

 12 Remada nas argolas  

2’ de descanso entre as 2 séries 

 12 Push Up 

 18 Sky ABS  

 

 

Têm 2 minutos para 

realizar os 2 ex. 4 x 2’  

Têm 2 minutos para 

realizar os 2 ex. 4 x 2’  
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Dia 5 (09-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training.  

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação)  

Acompanhamento a novas alunas da PT Academy. Explicar como funcionam as máquinas 

que vão usar, para que servem e o que não devem fazer. Como não tinham experiência 

nenhuma em ginásio tivemos de estar com mais atenção e acompanhá-las quase sempre, pois 

a probabilidade de errarem era muito alta. Foram dados exercícios para os principais grupos 

musculares, com pouca carga e mais repetições (2 a 3 séries de 12 a 15 repetições) para não 

ficarem com muitas dores musculares nos dias a seguir e não desistirem logo no primeiro dia 

de trabalho.  

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross Training)  

Aquecimento: 16 minutos  

 TGU (Turkish get up) 

 Elevação das pernas 

 Flexão de ombro c/ haltere  

 Remo/bicicleta 

Técnica: 20 minuto 

 3ª Puxada (para o aperfeiçoamento do Jerk) 

Desafio: 20 minutos 

 6 Jerk 

 X Overhead squat c/disco 

2’ de descanso entre as 2 séries 

 20 Subida para a caixa c/ KB 

 X Lunge c/haltere  

 

Têm 2 minutos para 

realizar os 2 ex. 4 x 2’  

O que fazia o lunge só parava quando o 

colega fizesse as 20 subidas para a 

caixa  
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Dia 6 (10-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training e Combat. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação)  

Preparação de planos de treino para os novos alunos do ginásio. A maior parte deles era 

para perda de massa gorda, então tivemos de colocar exercícios mais simples e que incluíssem 

os grandes grupos musculares.  

 

Plano de treino: 3x/ semana 

 

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Aquecimento: 30 minutos de Elítica ou Bicicleta  

Pernas/Costas/ABS Peito/glúteo/ombro Repete segunda-feira 

Extensora de pernas - 3 x 12 Pectoral Fly – 3 x 12  

Puxador Dorsal na polia – 3 x 12 Prensa de Pernas – 3 x 12  

Agachamento com disco – 3 x 12  Press de Peito máq. – 3 x 12  

Remada fechada – 3 x 12  Femoral deitado – 3 x 12   

Abdominal crunch – 3 x 12 Press de ombro – 3 x 12  

Prancha frontal – 3 x 30’’ Elevações Laterais – 3 x 12   
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18h00-19h00 (aula de Cross Training) 

Aquecimento: 10 minutos, AMRAP (em movimentos lentos) 

 10 Press c/ 1 haltere  

 20 Peso morto c/KB  

 40 Salto à corda  

Mobilidade: 20 minutos 

 Flexão (vertical + horizontal) + Extensão do Ombro  

Desafio: 15 minutos, EMOM (Realizar as repetições pedidas em 1 minuto)  

 Push Up 

 Remada nas argolas 

 Voo de Ombro  

 

19h00-20h00 (aula de Combat) 

As aulas de Combat, como muitas outras (aulas coreografadas) são as mesmas durante 

mais ou menos 2 meses, mudando depois as coreografias. Então esta aula foi exatamente a 

mesma da semana passada.  

 

 

Dia 7 (11-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento de um aluno que apresentava a perna direita maior do que a perna 

esquerda, durante o seu treino. A pessoa em questão pesava cerca de 120kg quando entrou 

para o ginásio e, em cerca de 3 meses perdeu 30kg sem nunca ter feito um agachamento ou 

mesmo uma prensa de pernas (devido ao seu problema).  
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Neste momento o meu orientador (PT do mesmo) começou a coloca-lo na prensa, mas 

com uma condição: realizar o exercício com uma perna de cada vez, para conseguir trabalhar 

as duas da mesma maneira. Todos os outros exercícios de pernas eram feitos 

maioritariamente com uma perna de cada vez, para termos a certeza que estavam a ser as 

duas bem estimuladas, e nos exercícios de membros superiores não havia nenhum 

impedimento.  

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross Training) 

Aquecimento: 8 minutos, AMRAP  

 10 Hip thrust c/ disco  

 15 Agachamento sumo 

 20 mountain climbers  

Mobilidade: 20 minutos 

 Flexão do joelho  

 Flexão + extensão da anca   

Desafio: 18 minutos, AMRAP  

 4 Rampas 

 20 KB swing  

  Abdominal c/disco  

 

Dia 8 (12-10-2017) 

 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training.  

 

11h30-14h30 e 19h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento a raparigas com 16 na sala de musculação. Foi realizado um pequeno 

treino, com cerca de 45 min, onde treinaram pernas, costas, peito e abdominal.  
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18h00-19h00 (aula de cross) 

Plano de aula: 

Aquecimento: 8 minutos, EMOM  

 Peso Morto c/KB 

 Lunge caminhada c/disco acima da cabeça  

Mobilidade: 20 minutos 

 Flexão + extensão do tronco  

Desafio: 10 + 10 minutos, AMRAP  

 10 Thruster c/1 haltere  

 10 Burpees  

2’ de descanso entre séries 

 10 Peso Morto  

 20 Prancha c/toque no ombro  

 

 

Dia 9 (13-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training.  

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Foi um dia calmo, então o único objetivo era andar pela sala para ver quem poderia 

precisar de ajuda, não houve pessoas novas a entrar, logo estávamos mais descansados. 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross Training) 

Plano de aula 

Aquecimento: 12 minutos, EMOM  

 Deslocamentos Laterais  

 Pull Over nas argolas 
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 Prancha 

Técnica: 20 minutos 

 Overhead squat na parede (sem tocar com nenhuma parte do corpo na parede) 

 Front squat só c/barra   

Desafio: 6 + 6 minutos, AMRAP  

 6 Front Squat  

 12 Pull Up 

2’ de descanso entre séries 

 6 Deadlift unilateral c/KB  

 12 Minhocas  

 

Dia 10 (16-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training.  

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento ao Bruno (atleta de cadeira de rodas). 

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 6 minutos, AMRAP 

 12 Minhocas 

 12 Front Squat c/haltere/KB  

Técnica: 15 minutos (aperfeiçoar o clean) 

 3ª Puxada C/barra metálica 

 Tripla extensão 
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Desafio: 30 minutos 

 6 clean  

 12 Burpees  

 

Dia 11 (17-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training e combat. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento aos alunos da Academia. 

 

18h00-19h00 (aula de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 8 minutos, AMRAP (6-8-10-12…) 

 Hip Thrust c/disco  

 Jumping Jacks 

 ABS c/disco 

Mobilidade: 15 minutos  

 Flexão da anca 

 Abdução + Adução da anca 

Desafio: 9 + 9 minutos, (Descanso de 2’ min e repete) AMRAP 

 6 Front Squat c/barra 

 12 Leg Raise 

 12 Chin Up 

 18 Squat Jump 
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19h00-20h00 (aula de combat) 

Aula realizada como aluna. 

 

 

Dia 12 (18-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Realização de um plano de treino para hipertrofia de uma aluna com experiencia na 

musculação: 

Plano de treino: 3x/ semana  

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Peito  Dorsal Pernas 

Aquecimento (super lento) 

Pectoral Fly + Fly posterior – 2 x IFM Pectoral Fly + Fly posterior – 2 x IFM Extensora + Flexora – 2 x IFM 

Elevação Frontal ombro + Pull over 

em cabos – 2 x IFM  

Elevação Frontal ombro + Pull over 

em cabos – 2 x IFM  

Abdutora + Adutora – 2 x IFM 

Parte Principal 

Press Peito máq c/banda elástica – 4 

x 8 

Puxador dorsal – 4 x 8 Extensora + agachamento – 4x 8 + 

12 

Supino Inclinado c/haltere – 4 x 8 Remada fechada máq. – 4 x 8 Prensa de pernas – 4 x 8 

Crossover nos cabos – 4 x 12 Pull over em cabos – 4 x 12  Flexora – 4 x 12 

  Extensão de gémeos, sentado – 4 x 

8 

Nota: Descanso: 45’’ em todas as 12 repetições e entre 60’’ a 90’’ em todas as 8 repetições  

IFM: Índice de Fadiga Muscular  
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18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aula de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: caça ao pau – 6’ 

5’ AMRAP 

 10 Remada Renegade  

 10 Flexão do ombro  

Mobilidade: 15 minutos  

 Flexão e extensão do ombro 

 Flexão e extensão do tronco 

Desafio: 20 minutos, EMOM  

 Jump Box 

 Remada nas argolas 

 KB Swing 

 Remo/Bike  
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Dia 13 (19-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h nas aulas 

de Cross Training. 

 

11h30-14h30 e 18h00-19h00 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento a alunos da Academia 

 

19h00-20h00 (aula de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 9 minutos, EMOM  

 Peso Morto sumo c/KB 

 Aberturas nas argolas 

 Elevação frontal do ombro 

Técnica: 10 minutos  

 Deadlift 

Mobilidade: 5 minutos 

 Flexão e extensão do tronco 

Desafio: 14 minutos, AMRAP (6 – 8 – 10 – 12…) 

 Press  

 Peso Morto 

 Push Up  
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Dia 14 (20-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento a alunos da Academia 

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 9 minutos, EMOM  

 Walking Lunge c/disco 

 Push Up argolas 

 Prancha Cruzada 

Técnica: 10 minutos  

 Jerk 

Mobilidade: 5 minutos 

 Abdução da anca 

Desafio: 16 minutos, AMRAP 

 8 Front  Squat Lento  

 8 Jerk c/haltere  

 8 Press peito c/haltere  
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Dia 15 (23-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento aos vários atletas presentes na sala. 

Elaboração de um plano de treino para melhorar a condição física de uma atleta: 

Plano de treino: 2x por semana (treino de adaptação) 

Segunda e Sexta-feira 

Geral 

1- Agachamento  

2- Remada fechada 

3- Lunge caminhada 

4- Press de peito na máquina  

5- Femoral deitado 

6- Biceps curl na máquina 

7- Prensa de pernas 

8- Afundos 

9- Abominal crunch  

10- Prancha  

Nota: 45’’ de descanso entre séries e entre exercícios  

 

 

 

 

 

 

3x10 + 1x20 

4 x 15 

3 x 1minuto 
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18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

Mobilidade: Rotação externa do ombro  

Aquecimento: 8 minutos, EMOM  

 Front squat isométrico 

 Deadlift super lento  

Técnica: 15 minutos  

 Clean 

 Tripla extensão  

 3ª Puxada  

Desafio: 8 + 8 minutos, 2’ de descanso, AMRAP 

 6 Power clean  

 6 Burpee 

 6 Deadlift c/barra  
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Dia 16 (24-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training e Combat. 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Um grupo de senhoras idosas apareceu no ginásio para treinar (mulheres já com 

experiência), então demos um treino de 45min, onde foram usadas maioritariamente 

máquinas. Tínhamos de ter cuidado com o peso, portanto foram colocadas cargas baixas 

devido à fraqueza dos ossos e à existência de tendinites.    

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 12 minutos, EMOM  

 Polichinelos 

 Abertura isométrica nas argolas 

 Remada com 1 haltere 

 Descanso 

Mobilidade: 10 minutos  

 Rotação do tronco 

 Agachamento isométrico 

Desafio: 12 + 12 minutos, AMRAP 

 6 Jump Box 

 12 Remada nas argolas 

2 Minutos de descanso  

 6 Push Up 

 12 Hip Thrust c/haltere   
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Dia 17 (25-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 3h nas aulas 

de Cross Training e hiit.  

11h30-13h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

13h30-14h30 (aula de hiit) 

Plano de aula: 

20 Thrusters c/halteres 

20 Russian twist 

10 Deslocamentos laterais nas escadas 

20 Triceps dips 

500m corrida  

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 15 minutos, EMOM  

 Sprint 

 Lunge 

 Elevação frontal do ombro 

 Remo/bike 

Mobilidade: 10 minutos  

 Rotação interna + externa da anca 

Desafio: 20 minutos, AMRAP 

 100 Saltos à corda (os outros só acabam quando este tiver feito 100 saltos) 

 X Pistol squat nas argolas 

 X KB swing alto 

 X Thruster c/haltere  

 

4x 
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Dia 18 (26-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Cross Training. 

11h30-14h30 e 19h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento a 2 raparigas com 17 anos, que foram pela primeira vez a um ginásio. 

O plano foi 10 min de aquecimento na bicicleta, intercalar exercícios para membros superiores 

com membros inferiores e acabar com abdominais.  

 

18h00-19h00 (aula de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 10 minutos, AMRAP 

 10 Overhead Squat c/barra de madeira 

 10 Sit up 

 10 Burpees 

Mobilidade: 15 minutos  

 Flexão/Extensão do ombro 

 Extensão do tronco + anca 

Desafio: 15 minutos, AMRAP 

 Front Squat c/haltere 

 Remada vertical c/KB ou haltere 

 Lunge caminhada c/haltere 

 1’ em prancha 

Nota - A sequência dos exercícios era decrescente: 30-25-20-15-10-5 
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Dia 19 (27-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Observação a todos os atletas que se encontravam na sala de musculação. Ajuda a uma 

rapariga que se encontrava a fazer agachamento (como tinha muito peso, precisava de uma 

ajuda nas repetições finais).  

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

Aquecimento: 12 minutos, EMOM 

 Minhocas 

 Pull Over isométrico nas argolas  

 ½ Agachamento com salto 

 Mountain climbers 

Técnica: 10 minutos  

 Peso Morto 

 Desafio: 15 minutos, AMRAP 

 6 Lunge c/2 halteres 

 6 Pull Up 

2’ de descanso na passagem entre ambas as séries  

 6 Peso Morto 

 6 Burpees sobre a barra  

 

 

 

2 x 6’ 

2 x 6’ 
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Dia 20 (30-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento ao Bruno (homem de cadeira de rodas) no treino de peito. Conseguiu 

fazer press de peito c/ halteres com 40Kg, 6 repetições. Em seguida fez supino horizontal e por 

fim, pec fly.  

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de Cross) 

Plano de aula 

5 minutos de caça ao pau 

Aquecimento: 9 minutos, EMOM 

 Hip Thrust 

 Remada c/1 haltere  

 Agachamento na parede 

Mobilidade: 10 minutos  

 Flexão da anca 

 Flexão do joelho 

 Extensão do tronco 

 Desafio: 14 minutos, AMRAP 

 6 Agachamento c/2 halteres lento   

 x Minhoca 

 x Remada nas argolas 

 x Jump Box 

Nota: x Exercícios para 6 agachamentos 
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Dia 21 (31-10-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training e combat. 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento do treino de uma atleta da Biquini Fitnsess. Grandes cargas, muitas 

séries, poucas repetições e grande persistência, definem o treino desta atleta. 

 

18h00-19h00 (aula de cross)  

Plano de aula 

Aquecimento: 8 minutos, AMRAP 

 50 mountain climbers 

 10 elevações do ombro c/ 1 haltere 

 10 peso morto c/ haltere  

Mobilidade: 15 minutos  

 Abdução + adução da anca (3x cada pessoa) 

 Rotação interna e externa da anca  

Desafio: 20 minutos, EMOM 

 Salto à corda  

 Lunge saltado 

 Thruster c/ haltere  

 Remo / Bike  

 

19h00-20h00 (aula de combat)  
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Dia 22 (02-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Cross Training. 

11h30-14h30 e 19h00-21h00 (sala de musculação) 

 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de cross)  

Plano de aula 

Aquecimento: 9 minutos, EMOM 

 Agachamento isométrico 

 Aberturas isométricas 

 Prancha Cruzada 

Ativação: 10 minutos  

 Glúteo -> KB Swing c/elásticos   

Desafio: 30 minutos 

 Lunge c/2 halteres 

 Push Up 

2’ de descanso na passagem entre ambas as séries  

 Hip Thrust 

 Press de Ombro 

 

Nota: Séries de 4 – 6 – 8 – 10 – 12  

 

 

 

 

 

2 x 7’ 

2 x 7’ 
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Dia 23 (03-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Cross Training. 

11h30-14h30 e 20h00-21h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento aos atletas na sala. 

18h00-19h00 e 19h00-20h00 (aulas de cross)  

Plano de aula 

Aquecimento: 12 minutos, EMOM 

 Overhead lunge c/ disco 

 Voo nas argolas 

 Peso Morto c/KB 

 Descanso  

Técnica: 15 minutos  

 Peso Morto 

Desafio: 24 minutos, AMRAP 

 6 Front Squat 

 12 Burpees 

2’ de descanso na passagem entre ambas as séries  

 12 Peso Morto c/haltere 

 6 Pull Up 

 

Como o meu orientador Marco Norte saiu do ginásio, devido a ter uma proposta melhor 

noutra cidade, tive de escolher um novo orientador. Vânia Moura será a nova orientadora, 

também instrutora no ginásio.  

 

 

 

2 x 6’ 

2 x 6’ 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
96 

 
  

Dia 24 (06-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Cycling. 

09h30-14h00 e 19h30-20h00 (sala de musculação) 

Acompanhamento aos clientes na sala. Ajuda a levantar supinos com grandes cargas, 

corrigir exercícios de tríceps (levantavam o cotovelo). Acompanhamento ao Bruno no treino de 

braços, tinha de lhe dar os halteres, colocar os pesos na barra e arranjar o banco à medida dele 

para pousar os braços.  

  

18h30-19h30 (aula de cycling) 

Esta é uma aula cardiovascular bastante intensa! Normalmente constituída por 8/9 faixas, 

em que a primeira e a última são para o aquecimento/recuperação. 

Plano de aula: Treino intervalado extensivo 

1ª Faixa: Aquecimento - musica com RPM entre 80 e 120 (rápido), carga baixa e é feito numa 

reta e sentados.  

2ª Faixa: Subida em pé – RPM varia entre 60 a 80, com cargas altas.  

3ª Faixa: Sprint em Montanha – Subida em pé com 3 sprints no refrão, com cargas altas.  

4ª Faixa: Plano sentado – Cargas baixas, grande velocidade,  

5ª Faixa: Subida em pé – Subida em pé, aumenta a carga 5x durante a música. 

6ª Faixa: Running to resistence – Carga alta até ao fim da música, subida em pé + subida 

sentado.  

7ª Faixa: Plano sentado - Cargas baixas, grande velocidade, na posição sentados. 

8ª Faixa: Running to resistence – Carga próxima do máximo, aumenta 3x durante a música.  

9ª Faixa: Recuperação – Pedala devagar e alonga no fim.  
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Dia 25 (07-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de ABS e Combat. 

14h30-18h30 e 19h00-19h30 (sala de musculação) 

Acompanhamento a uma mãe e à sua filha na primeira ida ao ginásio. A mãe apresentou 

um cansaço psicológico, devido à acumulação de problemas e stress. Ambas queriam perder 

um pouco de peso, mas o principal objetivo era “descarregarem” o stress. 

Aquecimento de 15 minutos na passadeira, 2 exercícios de máquinas para cada grande 

grupo muscular e 2 exercícios de ABS no fim, representaram o treino destas mulheres.  

 

18h30-19h00 – (aula de ABS)  

1ª Parte: Abdominal crunch 2:2 (4x), 3:1 (4x), 1:3 (4x), 1:1:2 (4x), 1:1 (8x), 3 curtinhas 

 Subir uma pernas de cada vez a 90o (16x), 2 ao mesmo tempo (8x) 

 Abdominal crunch lateral 2:2 (4x), 3:1 (4x), 1:3 (4x), 1:1:2 (4x), 1:1 (8x) 

 Prancha frontal D (1 min), lateral D (30s), lateral sobe e desce D (30s) = Esq. 

2ª Parte:  Prancha Lateral enrola para frontal, 8x na direita + 8x na esquerda  

 Barriga para cima, joelho a peito, roda para os lados e estende pernas (8x) 

 Pernas a 90o sobe a anca (12x) + sobe a anca e espera 1s (12x) 

3ª Parte: Prancha frontal deixa deslizar os pés para trás, fica até aguentar (4x) 

 Prancha alta, joelho D ao cotovelo E, e vice-versa, 2:2 (8x) 1:1 (8x).  

19h30 – 20h30 (aula de Combat) 

 

 

 

 

 

2x 

2x 
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Dia 26 (08-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h nas aulas 

de Cycling.  

8h00-10h30 e 19h30-22h00 (Sala de musculação)  

Acompanhamento aos clientes do ginásio. 

Acompanhamento ao Senhor Jorge na sala de musculação. Teve um tumor cerebral que 

lhe causou uma atrofia e paralisação do lado esquerdo de todo o seu corpo, perdendo a 

audição, visão, e movimentos desse lado.  

O treino dele consistiu num aquecimento de 5 min na bicicleta sentada, extensora e 

flexora de pernas mas realizava os exercícios com uma perna de cada vez, Press de peito com 

halteres e Press na máquina, com uma braço de cada vez, remada em T na máquina e Press de 

ombros com um braço de cada vez também. Realizava 3 séries de 12 repetições com um 

descanso de 1min.  

Para tal e como este tem dificuldades em andar, exercícios de agachamentos, corrida na 

passadeira, lunge, etc., estão fora de questão.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling)  

 A minha orientadora Vânia muda as aulas de cycling de 2 em 2 semanas, fazendo assim a 

mesma aula 4 vezes. Por isso a aula deste dia foi exatamente igual à de segunda-feira (6-11-

2017).  

 

Dia 27 (09-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de Localizada e Combat.  

16h00-18h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação)  

Acompanhamento aos clientes do ginásio.  

 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
99 

 
  

18h30-19h30 (aula de localizada) 

Plano de aula: 

Aquecimento: 10 minutos 

 Jogging, tesouras, calcanhares atrás, jumping jacks e múmia. Repete 3x  

Parte principal: 30 minutos 

 Overhead lunge c/ 1 haltere (1 min) 

 Aberturas posteriores c/ 2 halteres (1 min)  

2min de descanso  

 Flexões (se necessário com joelhos no chão)  

 Agachamento com salto (toca com braços no chão)  

2min de descanso  

 Agachamento no step (1 pé em cima outro no chão 

 Triceps dips c/ mãos em cima do step (pés no chão)  

2min de descanso  

 Posição de 4 apoios sobe braço E, e levanta perna D 

Recuperação: 5 minutos  

 Alongamentos para todos os grupos musculares.  

 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 

Dia 28 (10-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

14h30-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação)  

Acompanhamento aos atletas do ginásio.  

18h30-19h30 (aula de Pump)  

3x 

3x 

3x 

3x 
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Esta é uma aula coreografada, com cerca de 9 faixas, em que cada uma delas treina um 

certo grupo muscular. Feito com barras, discos e halteres (pesos).  

1ª Faixa: Aquecimento – Entram todos os grupos musculares, realizando poucas 

repetições em cada um deles.  

2ª Faixa: Pernas – Só entram agachamentos/lunges, variando entre repetições completas, 

curtas, com isometrias, rápidas e lentas. 

3ª Faixa: Peito – Entram supinos, press de peito/aberturas e flexões, variando entre 

repetições completas, curtas, com isometrias, rápidas e lentas. 

4ª Faixa: Costas – Entram remadas, peso morto, clean e clean and press. As repetições 

variam entre rápidas e lentas.  

5ª Faixa: Tríceps – Entram exercícios como tríceps à testa, tríceps kickback, tríceps 

francês, supino de tríceps, tríceps dips e flexões com mãos juntas, variando entre repetições 

completas, curtas, com isometrias, rápidas e lentas. 

6ª Faixa: Bíceps – Apenas entra o curl de bíceps, variando entre repetições completas, 

curtas, com isometrias, rápidas e lentas. 

7ª Faixa: Ombros – Clean and press, press de ombro, exercícios com halteres (frontais, 

laterais, rotadores).  

8ª Faixa: Abdominais – Todos os possíveis, fazendo várias repetições até queimar.  

9ª Faixa: Alongamentos – Alongar todos os GM e retorno à calma.  

 

Dia 29 (13-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de ABS e cycling.  

9h30-14h00 (sala de musculação)   

Acompanhamento a um rapaz de 20 anos, com excesso de peso. Aquecimento de 20 

minutos na passadeira, velocidade média de 6-7 Km/h (não conseguia mais rápido). Exercícios 

para os grandes grupos musculares (peito, pernas e costas) e dois de ABS.  
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18h00-18h30 (aula de ABS) 

A cada semana, a minha orientadora muda a forma de dar as aulas de abdominais. Na 

semana passada foram dadas aulas de estações, para esta semana decidiu colocar aulas em 

duplas. Plano de aula: 

 Prancha com os joelhos no chão a 90o, sobe braço esq/dir e perna dir/esq e fica 

durante 30s de cada lado (3x); 

 Prancha com os joelhos no chão a 120o e cotovelos, sobe braço esq/dir e perna dir/esq 

e fica durante 30s de cada lado (3x); 

 Prancha alta, 2 a 2, coloca uma mão no ombro do outro, e sobe a perna contrária 

durante 5s de cada lado (5x); 

 * 2 a 2, sobe tronco e coloca os cotovelos no chão, troca pernas de um lado para o 

outro (1 minuto); 

 Deitados no chão roda as pernas no sentido dos ponteiros do relógio, por cima das do 

parceiro (1 minuto); 

 Abdominal crunch bate palmas em cima (1 minuto); 

 Bicicleta com os pés apoiados um no outro + cotovelo ao joelho contrário; 

 2 a 2, sobe tronco e coloca os cotovelos no chão, junta, afasta e junta pernas; 

 Prancha alta, bate com a mão na mão contrária do parceiro (1 min); 

 Repete desde o * e acaba com pequenos alongamentos.  

 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 

 

Dia 30 (14-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat.  

14h30-19h30 (sala de musculação) 

Acompanhamento ao Senhor Jorge (tumor cerebral). Pequeno aquecimento no remo, 

durante 10 minutos, onde ele conseguiu chegar ao fim. É de salientar que o facto de ele ter 

pouca força no lado esquerdo, a perna saía do pedal, então tínhamos de ter muita atenção e 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
102 

 
  

nunca sair da beira dele, caso este se desequilibra-se. Quanto ao treino, achámos pertinente 

coloca-lo nas máquinas de resistência que temos no PT Academy, ou seja, são máquinas que 

não têm pesos, mas sim 6 tipos de resistência. Adaptamos a força para a capacidade que ele 

apresentava, variando entre os 4 e os 6. Em vez de fazer os exercícios apenas com repetições 

contínuas, fizemos um pouco de isometria em cada grupo muscular, onde ele provou adaptar-

se bem a este tipo de estímulo.  

 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

Ao fim de 2 meses com a mesma coreografia, a Vânia mudou o plano da aula, alterando 

todas as músicas e todas as coregrafias da mesma.  

 O plano em si nunca muda, continuam a ser exatamente aqueles blocos, mas com 

coreografias diferentes. 

Esta aula é um pouco mais intensa, com músicas mais batidas. 

 

Dia 31 (15-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 2h nas aulas 

de localizada e cycling.  

8h00-10h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação)   

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Não apareceram alunos novos no ginásio.  

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

Última aula com esta coreografia ao fim de 2 semanas.  

Aspetos autoconsiderados menos positivos: Pouca comunicação entre os alunos, fica 

demasiado tempo calada, poucas instruções sobre o porquê de colocar mais carga e a escala 

subjetiva de esforço de cada um. 

Aspetos autoconsiderados positivos: excelente cadência da música,  boa postura, bons 

feedbacks, boa motivação.  
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19h45-20h30 (aula de localizada) 

Plano de aula 

Aquecimento: 10 minutos 

 Jogging, tesouras, calcanhares atrás, jumping jacks e múmia. Repete 3x  

Parte principal: 25 minutos  

 Agachamento com salto para cima do step (1 minuto); 

 Agachamento com barra + discos (1 minuto); 

 Overhead Lunge alternado com haltere (1 minuto); 

 “Cachorrinho” c/1 haltere na dobra do joelho (1 minuto cada lado); 

 Descanso 1 minuto  

Recuperação: 5 minutos  

 Alongamento de todos os grupos musculares utilizados. 

 

 

Dia 32 (16-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de ABS e Combat. 

16h00-19h30 e 21h00-22h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Ajuda a um cliente num Drop set de supino com mais de 100Kg. Deixar fazer até à fadiga, 

e ajudar apenas quando este não conseguir mais.  

Acompanhamento a um grupo de 5 raparigas que foram experimentar o ginásio pala 

primeira vez. Pequeno aquecimento na passadeira de 10 minutos seguido de 2 exercícios de 

máquinas para cada grande grupo muscular (2-3 séries de 12-15 repetições com descanso de 1 

minuto).  

 

4x 
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19h30-20h30 (aula de Combat)  

É de referir que todas as aulas são feitas como aluna.  

Aspetos autoconsiderados menos positivos: Feedbacks pouco precisos, como é uma aula 

muito rápida com movimentos muito rápidos e difíceis, é preciso falar e demonstrar um pouco 

mais sobre a execução de cada um.   

Aspetos autoconsiderados positivos: Excelente motivação, entrega na música e na aula, 

boas brincadeiras com os alunos, transmissão atempada de feedbacks, excelente técnica nos 

gestos de Combat.  

 

20h30-21h00 (aula de ABS) 

A aula foi feita como aluna, e dada novamente em duplas. 

 

Dia 33 (17-11-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

14h30-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento ao Bruno no seu treino de costas. É capaz de fazer exercícios como 

puxada alta dorsal na polia (sentado na sua cadeira de rodas), puxada dorsal com braços 

estendidos (polia), remada unilateral na polia e puxada de cordas na polia. 

 4 Séries até à falha, com 1’30’’ de descanso.  
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18h30-19h30 (aula de Pump) 

Mesma coreografia da semana passada, e dos próximos 2 meses.  

 

Aspetos autoconsiderados menos positivos: Uma aula muito bem dada, mas que torna 

difícil a correção da postura de todos os alunos da sala. Alguns faziam mal o exercício mas a 

instrutora não percebeu!  

 

 Aspetos autoconsiderados positivos: Excelente motivação, entrega na música e na aula, 

boas brincadeiras com os alunos, transmissão atempada de feedbacks e muito precisos, 

excelente técnica e postura, excelente coreografia.  

 

Dia 34 (20-11-2017) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de ABS e Cycling. 

9h30-13h00, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento a duas amigas que 

entraram no ginásio pela primeira vez. Treino geral. 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

Plano de aula: Força (Montanha)  

1ª Faixa: Aquecimento - musica com RPM entre os 80 e 120 (rápido), carga baixa e é feito 

numa reta e (plano sentados) 

2ª Faixa: Subida em pé – 60 a 80 RPM, subida em pé com cargas altas.  

3ª Faixa: Subida em pé – Montanha com cargas altas, cerca de 5 minutos. 

4ª Faixa: Jumps em Montanha – Cargas altas, subida sentado e em pé. 

5ª Faixa: Running to resistence - Aumenta a carga durante toda a música, subida em pé e 

subida sentado.  
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6ª Faixa: Plano sentado - Cargas baixas, grande velocidad. 

7ª Faixa: Running to resistence – Carga alta até ao fim da música, subida em pé + subida 

sentado.  

8ª Faixa: Subida em pé – Carga próxima do máximo, aumenta 3x durante a música.  

9ª Faixa: Recuperação – Pedala devagar e alonga no fim.  

 

20h30-21h00 – (aula de ABS) 

 

Dia 35 (21-11-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho na sala de musculação.  

 

13h00-18h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Acompanhamento a uma mulher com 32 anos, que tinha sido operada ao ligamento 

cruzado anterior e ao menisco, do joelho esquerdo. Como a operação foi feita há menos de um 

ano ainda sentia dores, e com o esforço da fisioterapia, ficou com uma tendinite.  

O seu objetivo era fazer reforço na perna esquerda principalmente e ganhar massa 

muscular.  

Aspetos a considerar no treino de pernas:  

 Agachamentos e prensa estavam fora de questão, pois como sentia dores até a andar, 

forçar o ângulo do joelho só iria piorar a situação;  

 Tentei coloca-la na extensora de pernas com a carga mínima, fazendo uma pequena 

subida da perna (muito longe da máxima extensão), mas mesmo assim sentia dores; 

 Então colocou caneleiras de 2Kg em cada perna e realizou cerca de 5s de isometria em 

cada perna (em extensão). 4 séries de 12 repetições; 

 Máquina adutora e abdutora (4x12), onde não sentiu nenhuma dor; 
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 Flexora de pernas (4x12) onde realizou o exercício sem nenhum problema. 

 

O treino de membros superiores não teve qualquer tipo de problema ou restrição, então 

realizou puxada alta dorsal, remada, pec fly e press de peito (4x12), acabando com 2 exercícios 

de ABS (3x20).  

 

Dia 36 (22-11-2017) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h30 na 

aula de ABS e cycling.  

 

8h00-10h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 

18h00-18h30 (aula de ABS) - Aula realizada como aluna 

 Semana das aulas de ABS serem em circuito, então preparou-se 6 estações diferentes, em 

que cada uma delas era realizada durante 1 min.  

 1º Exercício: Abdominal crunch com peso; 

 2º Exercício: Abdominal twist com peso; 

3º Exercício: Reverse Crunch; 

 4º Exercício: Abdominal em V; 

 5º Exercício: Abdominal com os pés na bola de Fitball; 

 6º Exercício: Abdominal joelho ao cotovelo. 

1minuto de descanso  

 Para terminar realizam 3 pranchas frontais de 1 min e 2 pranchas laterais de 1 minuto.  

3x 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
108 

 
  

 Alongamentos finais de 4 minutos.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling)  

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 37 (23-11-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat.  

 

17h00-19h30 e 20h30-22h (sala de musculação)   

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Postura da orientadora na sala de musculação 

Aspetos autoconsiderados menos positivos: Nada a acrescentar.  

 Aspetos autoconsiderados positivos: Grande preocupação com os clientes do ginásio. 

Sempre que alguém estiver a fazer supino ou agachamentos com cargas elevadas ela vai para 

perto, mesmo sem ninguém chamar, caso seja preciso uma ajuda de última hora. Ronda o 

ginásio várias vezes, para conseguir ver todos e ajudar se for preciso, preocupação com quem 

vem treinar pela primeira vez (passa mais tempo com essas pessoas devido à correção de 

posturas) 

 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Foi uma aula que teve 3 alunas novas a experimentar, e foi muito difícil para a Vânia 

conseguir explicar os movimentos corretos que elas deviam fazer, não se animaram com a 

aula, não conseguiram perceber a dinâmica da mesma, nem acertar com os movimentos, pois 

é uma aula muito intensa e muito rápida, e para quem não tem coordenação é das piores aulas 

que podem fazer, mas também é das melhores para quem quiser melhorar isso.  
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Dia 38 (24-11-2017) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de GPT e Pump.  

 

12h30-13h (aula de GPT) 

Plano de aula: 

Aquecimento: 5 min  

 Jogging, calcanhares atrás, múmia, joelhos ao peito, jumping jacks. – 2x 

Parte Principal: 20 min 

 Agachamento para o Step com salto – 1 minuto 

 Agachamento com barra – 1 minuto 

 Lunge alternado com halteres – 1 minuto 

 Posição de 4 apoios sobe perna com haltere – 1 minuto cada  

Retorno à calma: 5 min 

 Alongamentos dos grupos musculares utilizados 

 

13h15-18h30 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento ao Senhor Jorge na sala 

de musculação. 

 

18h30-19h30 (aula de pump)  

 Aula realizada como aluna.  

 

 

4x 
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Dia 39 (27-11-2017) 

Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h15 foram na sala de musculação e 1h45 

nas aulas de Localizada e Cycling.  

 

9h30-12h30, 13h15-14h00 e 19h30-21h (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento a uma mulher que 

apresenta dificuldades de evolução, ainda parece uma criança. Foi possível realizar qualquer 

tipo de exercício com ela, apenas tínhamos de estar mais atentas à sua execução.  

 

12h30-13h15 (aula de localizada) 

Plano de aula 

Aquecimento: 10 minutos 

 Jogging, tesouras, calcanhares atrás, jumping jacks e múmia. Repete 3x  

Parte principal: 30 minutos  

 Em vez de a minha orientadora fazer uma aula normal decidiu levar as alunas para a 

bicicleta e fazer uma pequena aula de meia hora. Todas as faixas eram em subidas, 

tanto sentadas como em pé, fazendo desta uma aula de força (montanha). Treinamos 

assim os membros inferiores.  

Recuperação: 5 minutos  

 Alongamentos na bicicleta.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling)  

 Aula igual à da semana passada e realizada como aluna.  
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Dia 40 (28-11-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais foram as 5h realizadas na sala de musculação.  

13h00-18h00 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Acompanhamento ao Bruno no seu treino de braços (bíceps, tríceps e ombros). Nos 

exercícios realizados na polia/barra fixa era necessário eu colocar-me em cima da cadeira, ou 

na parte da frente, ou então nos apoios atrás (dependendo do exercício que ele estava a 

fazer), pois o peso era tanto que a cadeira de rodas levantava.  

 

Dia 41 (29-11-2017) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 5h30 foram realizadas na sala de musculação e 

1h30 nas aulas de ABS e Cycling. 

8h00-11h00 e 19h30-22h (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Ajuda nos exercícios de supino nas 

repetições até à falha, é necessário uma ajuda extra na parte final, caso a força falhe.  

18h00-18h30 (aula de ABS) – Aula em duplas  

 Abdominal crunch bate palmas quando sobe (1min); 

 Abdominal bicicleta (pés com pés) toca cotovelo no joelho contrário (1min); 

 Prancha toca na mão do colega (1 min); 

 Sit up + elevação da anca (e vice-versa)  

Alongamentos finais.  

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 

 

 

4x 
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Dia 42 (30-11-2017) 

Foram realizadas 4h30 de trabalho, das quais 3h30 foram realizadas na sala de 

musculação e 1h na aula de Combat. 

 

17h30-19h30 e 20h30-22h (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento a um rapaz de 18 anos, 

que apresentava uma grande contratura no ombro esquerdo, não conseguia levantar o braço 

mais que o nível do ombro!  

Foi necessário realizar um pequeno reforço com elásticos, onde tinha de fazer elevações 

frontais e laterais até suportar a dor, não mais que isso. Em seguida com um peso de 1kg fazer 

elevações laterais seguindo para frontais. Para finalizar, um reforço só com a ajuda da força do 

braço. Eu fazia força na sua mão para baixo e ele tinha de contrariar essa força para cima e 

vice-versa. Fazer o mesmo exercício para os lados.  

 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Aula realizada como aluna. 

 É de referir que, para mim, esta é a aula que a Vânia dá melhor. A entrega dela, a forma 

como fala e como motiva as pessoas é contagiante. Além de ter uma técnica muito boa e uma 

postura fascinante, sabe levar as pessoas a gostarem tanto daquilo como ela.  

 

Dia 43 (4-12-2017) 

Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h15 foram na sala de musculação e 1h45 

nas aulas de Localizada e Cycling.  

9h30-12h30, 13h15-14h00 e 19h30-21h (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 
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12h30-13h15 (aula de localizada)  

 Aula realizada como aluna.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

Plano de aula: Treino intervalado intensivo  

1ª Faixa: Aquecimento - musica com RPM entre os 80 e 120 (rápido), carga baixa e é feito 

numa reta (plano sentados) 

2ª Faixa: Subida em pé – 60 a 80 RPM, subida em pé com cargas altas.  

3ª Faixa: Subida em pé – Montanha com cargas altas, cerca de 5 minutos. 

4ª Faixa: Jumps em Montanha – Cargas altas, subida sentado e em pé. 

5ª Faixa: Sprints em montanha - Aumenta a carga durante toda a música, subida em pé e no 

refrão aumenta a velocidade o máximo que conseguir.   

6ª Faixa: Plano sentado - Cargas baixas, grande velocidade.  

7ª Faixa: Subida em pé – Carga mais alta que conseguir até ao fim da música, subida em pé, 

velocidade muito baixa. 

8ª Faixa: Sprint em montanha – Carga próxima do máximo, aumenta 3x durante a música, no 

refrão aumenta a velocidade.  

9ª Faixa: Recuperação – Pedala devagar e alonga no fim.  

 

Dia 44 (5-12-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais foram as 5h na sala de musculação.  

13h00-18h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento ao senhor Jorge na sala. 

Como ele já anda no ginásio há quase um mês, decidimos aumentar um pouco a dificuldade 

dos exercícios. Começamos por colocá-lo mais tempo no remo, conseguiu fazer 12 min, em 
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seguida aumentamos as cargas nas máquinas, e colocamo-lo a fazer 2 exercícios de pernas 

seguidos, 2 de peito e 2 de costas.  

 

Dia 45 (6-12-2017) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais foram 5h30 na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de ABS e Cycling.  

8h00-11h00 e 19h30-22h (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento a uma idosa com 83 na 

sala de musculação. Exercícios simples, com cargas muito baixas, poucas séries e bastantes 

repetições (2x15-20).  

18h00-18h30 (aula de ABS) – aula só em prancha 

 Prancha frontal (1 min) 

 Prancha frontal sobe e desce cotovelos (1 min) 

 Prancha Lateral (1 min cada lado) 

 Prancha lateral roda braço para baixo do corpo e para cima (1 min) 

 Prancha alta leva joelho ao cotovelo (1 min)  

 

 Prancha frontal chega à frente e atrás – 3x  

 Alongamentos  

18h30-19h30 (aula de cycling) – Aula realizada como aluna  

 

Dia 46 (7-12-2017) 

Foram realizadas 4h30 de trabalho, das quais 3h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Combat.  

17h30-19h30 e 20h30-22h (sala de musculação)  

3x 
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Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Criação de um plano de treino para 

melhorar a resistência de um atleta que pratica BTT e hipertrofia dos membros superiores.  

Plano de treino 3x/semana  

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Dorsal/Bíceps/ ombro Pernas/ABS Peito/Tríceps/Lombar 

Puxador Dorsal na Polia    4 x 8-12 Agachamento      4 x 8-12 Supino Deitado     4 x 8-12 

Remada Fechada     4 x 8-12 Extensora de Pernas     4 x 8-12 Supino Inclinado     4 x 8-12 

Puxada Dorsal pega fechada      4x8 Femoral sentado     4 x 8-12 Pectoral Fly      4 x 8-12 

Bíceps com rotação    4 x 8-12 Abdução      4 x 8-12 Triceps francês     4 x 8-12 

Bíceps concentrado    4 x 8-12 Adução      4 x 8-12 Tríceps barra à testa     4 x 8-12 

Elevações Laterias     4 x 8-12 Abdominal Crunch     4 x 10 Lombar na máquina     4 x 10  

Rearfly (posterior)     4 x 8-12 Russian Twist     3 x 20  

 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna.  

Dia 47 (11-12-2017) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 5h15 foram na sala de musculação e 1h45 nas 

aulas de Localizada e Cycling.  

 

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-21h (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento ao Bruno no treino de 

costas.   

12h45-13h30 (aula de localizada)  

Aula realizada como aluna 
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Aspetos autoconsiderados menos positivos: Devido à hora da aula, esta tem muito poucos 

alunos, 2 a 3 no máximo. Então a aula torna-se às vezes muito simples e ao “desenrasque”. Os 

exercícios não variam muito, ou então fazem a aula nas bicicletas. Era preciso um pouco mais 

de motivação e de imaginação nesta aula. 

 Aspetos autoconsiderados positivos: Bons feedbacks, está sempre atenta aos exercícios 

que eles fazem, correção de postura constante. Boa música.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling)  

Aula realizada como aluna. Mesma aula da semana passada.  

 

Dia 48 (12-12-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais foram as 5h na sala de musculação.  

 

13h00-18h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento ao senhor Jorge. 

Continuamos a dificultar os exercícios, para ver se começa a haver uma evolução nos seus 

movimentos, visto ser ainda muito lento nos exercícios e com pouca força.  

 

Dia 49 (13-12-2017) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais foram as 5h30 na sala de musculação  

e 1h30 nas aulas de ABS e Cycling.  

8h00-11h00 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. Acompanhamento a duas raparigas de 15 

anos na sala, que aparentemente não apresentavam nenhum problema.  
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18h00-18h30 (aula de ABS) – aula em estações  

Abdominal crunch 2:2 (4x), 3:1 (4x), 1:3 (4x), 1:1:2 (4x), 1:1 (8x), 3 curtinhas 

Subir uma pernas de cada vez a 90o (16x), 2 ao mesmo tempo (8x) 

 Abdominal crunch lateral 2:2 (4x), 3:1 (4x), 1:3 (4x), 1:1:2 (4x), 1:1 (8x) 

 Prancha frontal D (1 min), lateral D (30s), lateral sobe e desce D (30s) = Esq. 

18h30-19h30 (aula de cycling)   

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 50 (14-12-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais foram as 4h na sala de musculação e 1h na 

aula de Combat.  

 

17h00-19h30 e 20h30-22h (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Ajuda nos preparativos para a apresentação da PT Academy – Academia de dança e 

Fitness, no teatro de Vila Real. Todos os anos a PT Academy realiza esta atividade para 

promover o ginásio, desta vez a sua apresentação chama-se “memória”. São realizados vários 

tipos de dança, indo do Kizomba, ao Contemporâneo, hip hop, jazz entre outras! Variando 

entre crianças de 5 anos a adultos de 80 anos. Toda uma diversidade de espetáculo e 

entretenimento para agradar a todo o tipo de pessoas.  

Então a 2 dias do espetáculo, é necessário fazer os últimos preparativos do cenário e das 

roupas/maquilhagem que irão ser usados.  

 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

Aula realizada como aluna.  

4x 
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Devido à época natalícia estar prestes a chegar, este mês tem uma grande baixa de 

clientes no ginásio, então todas as aulas ficam praticamente vazias. Como foram mudadas 3 

faixas desde a última aula, a Vânia achou melhor esperar até Janeiro para mudar o resto da 

coreografia, para os clientes habituais conseguirem apanhar o “ritmo”. 

 

Dia 51 (15-12-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais foram as 6h na sala de musculação e no teatro 

de Vila Real.  

14h00-17h00 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

17h00-20h00 (teatro de Vila Real) 

 Ajuda na montagem do cenário e últimos ensaios com tudo incluído. Foi necessário ajudar 

a vestir as crianças e maquilhá-las, e tomar conta delas até ser a hora de entrarem em palco. 

Havia 4 grupos de crianças, então era necessário estar com muita atenção para nenhuma sair 

do sítio.  

 

Dia 52 (18-12-2017) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 5h15 foram na sala de musculação e 1h45 nas 

aulas de Localizada e Cycling.  

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-21h (sala de musculação)  

Um grupo de senhoras idosas apareceu no ginásio para treinar (mulheres já com 

experiência), então demos um treino de 45min, onde foram usadas maioritariamente 

máquinas. Tínhamos de ter cuidado com o peso, portanto foram colocadas cargas baixas 

devido à fraqueza dos ossos e à existência de tendinites. Trabalharam todos os grandes grupos 

musculares.   

12h45-13h30 (aula de localizada) 
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Nesta aula foram apenas dados exercícios para os M.S.: Flexões, press de ombros, bíceps 

c/barra, tríceps dips, remada com barra, 4 séries de 1 minuto. Pequeno alongamento no final.  

18h30-19h30 (aula de cycling) 

Aula realizada como aluna.  

 

Dia 53 (19-12-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais foram as 6h na sala de musculação.  

 

13h00-19h00 (sala de musculação) 

Realização de um plano de treino de uma rapariga com 20 anos que quer perder massa 

gorda. Como nunca andou no ginásio, durante as primeiras 3 semanas terá de fazer um treino 

geral.  

Plano de treino, 2x/semana: 

Segunda e Quinta-feira 

Geral 

1- Agachamento  

2- Remada fechada 

3- Lunge caminhada 

4- Press de peito na máquina  

5- Femoral deitado 

6- Biceps curl na máquina 

7- Prensa de pernas 

8- Afundos 

9- Abominal crunch  

10- Prancha  

Nota: 45’’ de descanso entre séries e entre exercícios  

 

 

3x10 + 1x20 

4 x 15 

3 x 1minuto 
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Dia 54 (20-12-2017) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais foram 3h30 na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de ABS e cycling. 

 

14h30-18h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 

18h00-18h30 (aula de ABS) 

1ª Parte: Abdominal crunch 2:2 (4x), 3:1 (4x), 1:3 (4x), 1:1:2 (4x), 1:1 (8x), 3 curtinhas 

 Subir uma pernas de cada vez a 90o (16x), 2 ao mesmo tempo (8x) 

 Abdominal crunch lateral 2:2 (4x), 3:1 (4x), 1:3 (4x), 1:1:2 (4x), 1:1 (8x) 

 Prancha frontal D (1 min), lateral D (30s), lateral sobe e desce D (30s) = Esq. 

2ª Parte:  Prancha Lateral enrola para frontal, 8x na direita + 8x na esquerda  

 Barriga para cima, joelho a peito, roda para os lados e estende pernas (8x) 

 Pernas a 90o sobe a anca (12x) + sobe a anca e espera 1s (12x) 

3ª Parte: Prancha frontal deixa deslizar os pés para trás, fica até aguentar (4x) 

 Prancha alta, joelho D ao cotovelo E, e vice-versa, 2:2 (8x) 1:1 (8x).  

Alongamentos  

 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula realizada como aluna.  

 

 

2x 

2x 
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Dia 55 (21-12-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de combat. 

16h00-19h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Acompanhamento ao Bruno na sala de musculação. Tentamos uma nova abordagem 

neste treino, implementamos elevações com a ajuda de um elástico. Mostrou ter uma grande 

força, pois conseguir realizar 3 séries de 10 repetições (não nos podemos esquecer que ainda 

tinha o peso da cadeira de rodas).  

 

19h30-20h30 (aula de combat)  

 Aula realizada como aluna. Mudança de 3 faixas da aula, nomeadamente, combat 2, 

power training 3 e muay thai.  

 

Dia 56 (22-12-2017) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de pump. 

 

14h30-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Como estávamos na altura do natal, houve pouca gente a aparecer no ginásio, então foi 

um dia bastante calmo. 

18h30-19h30 (aula de pump) 

Aula realizada como aluna. 
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Dia 57 (27-12-2017) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de pump. 

8h00-10h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

Realização de um plano de treino para uma atleta que quer manter a forma. 

3x por semana: 

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Peito  Dorsal Pernas 

Press Peito máq c/banda elástica – 4 x 

8 

Elevações na máquina – 4 x 8 Extensora + agachamento – 4x 8 + 12 

Supino Inclinado c/haltere – 4 x 8 Remada fechada máq. – 4 x 8 Prensa de pernas – 4 x 8 

Crossover nos cabos – 4 x 12 Puxador dorsal – 4 x 8 Flexora – 4 x 12 

Pec Fly na máq. 4 x 8 Pull over em cabos – 4 x 12 Extensão de gémeos, sentado – 4 x 8 

 

18h30 – 19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna.  

 Normalmente iria ser nesta semana que se mudaria a aula, mas como estávamos no pós-

natal e foram poucos os que foram ao ginásio, decidimos deixar para a semana a seguir.  
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Dia 58 (28-12-2017) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais foram as 5h30 na sala de musculação.  

 

15h00-20h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Acompanhamento às senhoras idosas das aulas “+mulher”. Foi realizado um treino de 

45min, onde foram usadas maioritariamente máquinas. Tínhamos de ter cuidado com o peso, 

portanto foram colocadas cargas baixas devido à fraqueza dos ossos e à existência de 

tendinites, artroses, etc… 

Não foi dada a aula de combat porque não havia alunos para a mesma.  

 

Dia 59 (29-12-2017) 

Foram realizadas 6 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula de 

pump.  

 

14h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Acompanhamento ao Jorge. Foi necessário voltar a coloca-lo nas máquinas de resistência 

pois esteve 3 semanas parado, então tivemos de abrandar o treino.  

 

18h30-19h30 (aula de pump)  

Aula realizada como aluna.  

 

 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
124 

 
  

Dia 60 (02-01-2018) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de pump.  

 

14h00-19h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

  Acompanhamento a duas mulheres que foram pela primeira vez à sala de musculação. 

Uma delas apresentava uma hiperlordose, então foi necessário ter cuidados redobrados nos 

exercícios. 

Exercícios que não poderia fazer (pelo menos durante os primeiros treinos) 

 Elevações, mesmo sendo na máquina; 

 Agachamentos com ou sem peso; 

 Puxada dorsal; 

 Lunges; 

 Exercícios com impacto. 

 

19h30-20h30 (aula de combat) 

Aula realizada como aluna. 

Foram alteradas duas faixas que no meu ver são mais intensas, mas também mais simples 

o que facilita a aula para quem vai pela primeira vez.  
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Dia 61 (03-01-2018) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de cycling e ABS. 

8h00-11h00 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento ao Bruno no seu treino de costas. Foi implementado o movimento 

de cordas e o remo, onde mostrou se adaptar bem aos exercícios.  

 

18h00-18h30 (aula de ABS) – semana com exercícios na bola de Fitball 

1º - Abdominal crunch com os pés em cima da bola (1min) 

2º - Leg raise com as pernas a segurarem a bola (1 min) 

3º - Leg raise passa a bola das pernas para as mãos e vice-versa (1min) 

4º - Abdominal Crunch lateral (1min) 

 

1º - Prancha com os braços na bola de Fitball (1min) 

2º - Prancha com os braços na bola + arrasta cotovelos para a frente (1min) 

3º - Mountain climbers com os pés na bola de Fitball (1 min) 

4º - Abdominal lateral com 1 pé na bola (1 min) 

 

Alongamentos   

18h30-19h30 (aula de cycling)  

 Aula realizada como aluna (mesma aula da semana passada). 

 

3x 

3x 
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Dia 62 (04-01-2018) 

Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat.  

 

18h00-19h30 e 20h30-22h (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Criação de 2 planos de treino para 2 alunas novas que se inscreveram no ginásio, como 

nunca andaram no ginásio e só vêm 2x por semana, o plano é muito geral, onde só vão ter um 

treino durante 4 semanas, que passa por treinar todos os grandes grupos musculares e realizar 

exercícios simples. 

 

19h30-20h30 (aula de combat) 

 Aula realizada como aluna. 

 Apareceram duas alunas novas nesta aula, mas uma delas tinha problemas no joelho, e 

sentia bastantes dores, então aconselhámos a não realizar a aula, pois era muito intensa e com 

muito impacto sobre o solo, causando assim mais problemas, podendo até serem graves. A 

cliente compreendeu e agradeceu o aviso, indo para uma aula de pilates.  
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Dia 63 (05-01-2018) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Pump.  

 

14h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Com o fim do natal e com a chegada do novo ano, começam a vir mais clientes para o 

ginásio e começam a inscrever-se pessoas novas. Temos assim mais pessoas para acompanhar 

na primeira ida ao ginásio, e ter mais atenção pois a possibilidade de algum destes se magoar é 

alta.  

18h30-19h30 (aula de Pump)  

 Aula realizada como aluna. 

 Nesta aula foram alteradas duas faixas, nomeadamente a faixa de peito e a de bíceps: 

 

Faixa de peito: 

 Supino curtinhas em baixo (4x) + 1/1 (2x) + curtinhas em cima (4x) + 1/1 (2x) 

 Supino 2/2 (4x) + 1/1 (8x) – pequena pausa 

 Supino 4/4 (2x) + 1/1 (16x) 

Pausa - Repete  

 Pausa – Repete            e acaba em 1/1 (8x) 

 Faixa de bíceps: 

 Bíceps curl 4/4 (3x) + 2/2 (4x) + 1/1 (16x) + 1/3 (4x) 

 Mini pausa + 4/4 (2x) + 2/2 (4x) + 1/1 (16x) + 1/3 (4x) 

 Bíceps curl 2/2 (4x) + 1/1 (8x) 

 

1 

1 

1 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
128 

 
  

Dia 64 (08-01-2018) 

Foram realizadas 8h de trabalho, das quais 5h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling (45min), Cycling (1h) e ABS.  

 

9h30-12h45 e 19h30-22h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Inicio aos questionários para o estudo do relatório de estágio, que se baseia em perguntar 

a idade, o objetivo na sala de musculação e todos os problemas de saúde que apresentam. 

Quero assim comparar a idade com os problemas que apresentam, para saber qual a idade 

que apresenta mais patologias e quais as mais incidentes na PT Academy.  

 

12h45-13h30 (aula de cycling) 

 Observação da aula. 

 

18h00-18h30 (ABS) 

Aula realizada como aluna. 

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna. 

 

 

 

 

 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
129 

 
  

Dia 65 (09-01-2018) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Combat. 

15h00-19h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Continuação dos questionários aos vários clientes na sala de musculação.  

 Acompanhamento ao Bruno no treino de braços.  

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna. 

 

Dia 66 (10-01-2018) 

Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling. 

8h00-12h00 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento a 2 homens na sala de musculação: um deles era a primeira vez, o 

outro já tinha experiência mas ficou algum tempo parado devido a uma operação no joelho. 

Com o primeiro homem foi mais fácil, aparentemente não tinha problemas, então foi-lhe dado 

um treino geral, onde treinou membros inferiores e superiores alternados. Com o segundo 

tivemos de ter cuidado nos exercícios de pernas, sendo impossível realizar exercícios como: 

agachamentos; lunges e prensa de pernas; o resto dos exercícios de pernas era possível fazer, 

pelo menos até ao ângulo onde não sentia dor. 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

Aula realizada como aluna 
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Dia 67 (11-01-2018) 

Foram realizadas 3h de trabalho, das quais 2h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

18h00-19h30 e 20h30-21h00 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Alteração de alguns planos de treino que já tinham 3 meses. 

19h30-20h30 (aula de combat) 

Aula realizada como aluna. 

 

Dia 68 (12-01-2018) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de Pump e GPT. 

14h00-18h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Continuação os questionários aos clientes do ginásio. 

18h30-19h30 (aula de pump) 

 Aula realizada como aluna. 

19h30-20h00 (aula de GPT) 

 Observação da aula. Baseada em lunges, agachamentos, ponte de glúteos e quatro 

apoios, realizando 3 séries e fazendo várias variantes, mostrou ser uma aula de 30min 

bastante intensa, queimando os músculos das pernas e glúteos. A orientadora mostrou ter 

uma grande imaginação, pois com apenas 4 exercícios e sem cargas, conseguiu fazer um treino 

muito variado e completo.  
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Dia 69 (15-01-2018) 

Foram realizadas 8h30 de trabalho, das quais 5h45 foram na sala de musculação e 2h15 

nas aulas de cycling (45min), cycling (1h) e ABS.  

9h30-12h45, 13h30-14h, 18h00-18h30, 19h30-20h30 e 21h00-22h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.   

Acompanhamento a um homem na primeira vez na sala de musculação, aparentemente 

saudável, que queria aumentar a sua massa muscular.  

12h45-13h30 (aula de cycling 45 min) – Treino intervalado intensivo 

1ª Faixa: Pequeno aquecimento, sem carga e com uma pedalada constante. 

2ª Faixa: Subida em pé (aumenta carga e vai aumentando até ao fim), posição 3. 

3ª Faixa: Running com resistência (subida em pé + sentado), cargas elevadas. 

4ª Faixa: Plano sentado (baixa carga, alta velocidade), subida sentada (alta carga, baixa 

velocidade) descansa 30s – repete 3x.  

5ª Faixa: Subida em pé (cargas ainda mais altas) aumenta carga a cada 1 min. 

6ª Faixa: Plano sentado, máxima velocidade do início ao fim (carga média). 

7ª Faixa: Running com resistência (subida em pé + sentado), grandes cargas e vai aumentando, 

descansa – repete 4x. 

8ª Faixa: Retorno à calma, pedala a um ritmo médio sem parar.  

9ª Faixa: Alongamentos estáticos. 

 

18h30-19h30 (aula de cycling 1h) 

 Aula igual à de 45min, mas com mais 2 faixas de subida em pé. 

20h30-21h00 (aula de ABS) 

 Aula realizada como aluna. 
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Dia 70 (16-01-2018) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 4h45min foram na sala de musculação e 

45min na aula de GPT.  

 

14h00-17h30 e 18h15-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 

17h30-18h15 (aula de GPT) 

Plano de aula:  

1ª Parte: Pequeno aquecimento com uma coreografia de aeróbica. Passe e toca, femoral, 

elevação de joelhos, duplo, duplo + 3 joelhos, repete 3x. 

2ª Parte: Agachamento para cima do step, agachamento com uma perna em cima do step e a 

outra no chão, (agachamentos lentos, rápidos e isométricos) – 3x  

3ª Parte: Lunges (lentos 2:2, 3:1, rápidos e isométricos). 

4ª Parte: Gémeos em pé, subir apenas o calcanhar, durante 1 min – 3x  

5ª Parte: 4 apoios, com os braços em cima do step, no início com um haltere na dobra no 

joelho, depois sem peso e com oscilações laterais – 3x. 

6ª Parte: Elevação na anca com os pés em cima do step, primeiro com os dois pés apoiados e 

em seguida apenas com um pé – 3x.  

7ª Parte: Alongamentos.  

 

 

 

 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
133 

 
  

Dia 71 (17-01-2018) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais foram as 5h30 na sala de musculação.  

 

12h00-14h00 e 18h30-22h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento a uma senhora com 56 anos, pela primeira vez na sala de musculação. 

O seu objetivo era emagrecer e tonificar um pouco o corpo, e tinha uma hérnia cervical, então 

tínhamos de fortalecer a zona do trapézio, ombro e dorsal. No seu treino incluímos exercícios 

para todos os grupos musculares, começando por 15 min de bicicleta, fazendo prensa sentada, 

extensora de pernas, press de peito, lombar na máquina, remada na máquina, elevações 

laterais e remada vertical, fazendo 3 séries de 12-15 repetições, com 45’’ de descanso.  

 

Dia 72 (18-01-2018) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de combat. 

 

12h00-14h00, 17h30-19h30 e 20h30-21h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 

19h30-20h30 (aula de combat) 

 Aula realizada como aluna. 
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Dia 73 (19-01-2018) 

Foram realizadas 5h00 de trabalho, das quais foram as 5h na sala de musculação. 

 

12h00-14h00 e 17h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento a duas raparigas com 16 anos na sala de musculação. O objetivo de 

ambas era aumentar a massa muscular nas pernas e glúteos, então começamos por dar 

exercícios para pernas, tais como extensora e femoral deitado, passando para peito e costas e 

acabando na abdutora e glúteo kickback na máquina para dar um pouco daquilo que elas 

queriam e assim não desistirem do ginásio. Foram realizadas 3 séries de 12-15 repetições.  

 

Dia 74 (22-01-2018) 

Foram realizadas 8h00 de trabalho, das quais 7h foram na sala de musculação e 1h na 

aula de cycling.  

 

9h30-13h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento ao Bruno na sala de musculação no treino de costas. Voltamos a 

realizar elevações, o que mostrou ser um sucesso, pois conseguiu fazer 12, mais 3 do que na 

primeira vez! 

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna.  
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Dia 75 (23-01-2018) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 30min na 

aula de GPT. 

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

Aspetos autoconsiderados menos positivos: o único aspeto negativo é estarmos muitas 

horas seguidas na sala de musculação, o que ao fim de umas horas leva a que a minha 

orientadora e eu comecemos a ficar desatentas ao que se está a passar!  

 Aspetos autoconsiderados positivos: Sempre muito preocupada com os alunos, sempre 

disposta a ir ajudar nos pesos, anda constantemente pela sala para não escapar nada, é a 

primeira a ajudar pessoas novas no ginásio.  

 

17h45-18h15 (aula de GPT) 

Aula de estações. 

 Pequeno aquecimento de 3 min com jumping jacks, múmia, elevação dos joelhos, 

duplos, passe e toca e corrida.  

 1ª Estação: saltos laterais para cima do step; 

 2ª Estação: Lunge alternado; 

 3ª Estação: Agachamento para cima do step; 

 4ª Estação: Elevação de gémeos em pé; 

 5ª Estação: Agachamento com salto + rotação 

 Pequeno alongamento de 2min.  
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Dia 76 (24-01-2018) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 6h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Cycling. 

 

16h30-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a 5 pessoas novas na sala de musculação. 3 delas não apresentavam 

problemas, uma delas tinha uma hiperlordose e então tínhamos de ter cuidado com os 

exercícios em que era necessário colocar peso em cima das costas, então exercícios como 

agachamentos com barra, puxada alta dorsal e elevações foram colocados de fora neste 

primeiro treino.  

 A outra rapariga apresentava um CIV – Comunicação Interventricular: ocorre quando 

existe um orifício entre os dois ventrículos do coração (esquerdo e direito), esta é a má 

formação congénita mais frequente.  Mas não é um problema grave, sendo possível realizar 

qualquer tipo de exercício, pois o orifício é muito pequenino.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna, igual à da semana passada.  

 Esta é uma das aulas que me dá mais gosto de fazer, e que realmente dá para atingirmos 

o nosso limite, o máximo de esforço, só depende de cada um. Assim, é possível gastar mais de 

500Kcal por aula, se o esforço for realmente grande.  
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Dia 77 (25-01-2018) 

Foram realizadas 3h de trabalho, das quais 1h foi na sala de musculação e 2h nas aulas de 

PTT e Combat. 

 

17h30-18h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Ajuda nos exercícios de supino com cargas máximas.  

 

18h30-19h30 (aula de PTT) 

 Aquecimento de 15 min: marcha, corrida, calcanhar atrás + avança ao espelho, 

jumping jacks, múmia, passe e toca, skipping alto       Repete 3x  

1. Agachamento: 2:2 (16x) / 3-1 (16x) / 1:1 (8x) / 3 curtas (4x) / 1:1 (8x)       2x 

2. Pés à largura dos ombros: agacha + press de ombros (32x)       Repete ex. 1 

3. Lunge D: 2:2 (16x) / 3-1 (16x) / 1:1 (8x) / 3 curtas (4x) / 1:1 (8x)       Repete E 

4. Remada c/halteres: 2:2 (16x) / 3:1 (8x) / 1:1 (8x)  

5. Abdominal Twist D: 32x        Repete ex. 4 

6. Abdominal Twist E: 32x 

7. Abdominal sobe joelhos D + E: 16x 

Abdominal sobe joelhos D + E + cotovelo ao joelho: 16x 

Abdominal sobe joelhos D + E + cotovelo ao joelho estica pernas: 32x 

8. Prancha frontal c/joelhos afasta braço D e depois braço E (32x)       2x 

9. Posição de 4 apoios sobe braço E + perna D (30s)       Troca de apoios  

10. Lombar: sobe e afasta braços (32x) 

11. Prancha alta: (45s)      2x 

12. Ponte de glúteos: 1:1 (16x) / curtas (16x) / isometria (15s)        Repete 2x (E/D) 

13. Abdominal sobe a anca /32x)       2x 

 Alongamentos de 5 min. 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna. 

Repete E+D 
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Dia 78 (26-01-2018) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

14h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a 2 novas pessoas que entraram para o ginásio, sem problemas de 

saúde, por isso foi dado um treino geral para emagrecimento (objetivo de ambas), intercalar 

M.I com M.S e realizar cárdio no início, meio e fim do treino (10 min de cada vez).  

 

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Aula realizada como aluna.  

 Alteração da faixa de aquecimento e de pernas. Os exercícios são basicamente os 

mesmos, podendo ser alterados um ou outro, mudando as repetições, o tempo dos exercícios, 

e acrescentando mais séries ou mais exercícios.  

 

Dia 79 (29-01-2018) 

Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 5h15 foram na sala de musculação e 2h15 

nas aulas de Cycling e ABS.  

9h30-12h45, 19h30-20h30 e 21h00-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

 Acompanhamento a duas senhoras na sala de musculação, já com alguma experiência, 

que apenas queriam exercícios novos. Foi dado então, agachamento com bola de Fitball, 

exercícios de tríceps e bíceps na polia, gémeos na máquina, elevações frontais com halteres, e 

prancha frontal e lateral. 
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12h45-13h30 (aula de cycling45’) 

 Observação da aula. Ajuda a 3 novas mulheres que experimentaram pela primeira vez.  

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula realizada como aluna. 

 A aula é igual à do meio-dia, apenas se acrescentam mais 2 faixas de montanha (cargas 

altas e velocidade lenta). 

 

20h30-21h00 (aula de ABS) 

 Aula realizada como aluna. 

 Exercícios deitados de barriga para cima, sem peso, apenas com o corpo: abdominal 

crunch, abdominal twist, leg raise, leg raise unilateral, bicicleta, elevação da anca, abdominal 

borboleta, tesouras e sit up.  

  

Dia 80 (30-01-2018) 

Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 30min na 

aula de GPT. 

14h00-17h30 e 18h00-19h30 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 

17h30-18h00 (aula de GPT) 

Plano de aula: Circuito 

 Aquecimento: 5min 

 Passes de aeróbica como: passe e toca, duplo, duplo com volta, elevação dos 

joelhos, femoral, chachachá, duplo com 3 joelhos, corrida. 
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 Parte principal: 15 min + 5 descanco 

 

 Lunge saltado em cima do step; 

 Lunge no chão com halteres; 

 Agachamento para cima do step; 

 Gémeos em pé com halteres; 

 Agachamento toca com as mãos no chão e roda; 

 

 Alongamentos estáticos: 5 min 

 

 Alongamento de todos os grupos musculares usados.  

 

 

Dia 81 (31-01-2018) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling.  

 

8h00-12h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Acompanhamento a uma mulher que teve cancro na mama há pouco tempo, e que ainda 

estava a recuperar. Estava impedida de realizar exercícios com peso para membros superiores, 

então apenas realizou treino para pernas. Foi em seguida a uma aula de pilates, da qual disse 

que se sentiu muito bem.  

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna. Aula igual à de segunda-feira.  

 

 

 

3x 
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Dia 82 (01-02-2018) 

Foram realizadas 4h30 de trabalho, das quais 3h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Combat. 

 

17h30-19h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação)   

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Ajuda no levantamento de supino com cargas elevadas.  

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 83 (02-02-2018) 

Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

10h30-14h00, 17h30-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Acompanhamento ao Sr. Nélson na sala de musculação. Um Homem com cerca de 45 

anos, 1,90m de altura, apresenta a perna esquerda mais pequena que a perna direita, com 

uma diferença notável. O seu treino de pernas era baseado em realizar exercícios unilaterais 

(uma perna de cada vez), onde o agachamento, lunge e prensa estavam fora de questão. Mas, 

devido à sua diferença nas pernas, o Nélson ganhou problemas na coluna, tendo ficado com 

uma grande escoliose. Então, passamos a ter cuidado com exercícios de costas, principalmente 

na puxada alta dorsal e na press de ombros.  

 

18h30-19h30 (aula de Pump)  
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 Aula realizada como aluna.  

 Esta aula é a mais semelhante com a sala de musculação, por isso o objetivo da mesma é 

treinar os grupos musculares isoladamente, aumentando cargas sempre que possível (para o 

corpo não se habituar e entrar em overtraining). Nesta aula consegui assim aumentar as cargas 

na faixa de costas, bíceps e ombro. 

 

Dia 84 (05-02-2018) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 4h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling e ABS. 

 

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Acompanhamento a uma mulher com 2 hérnias cervicais e 1 hérnia lombar. Em primeiro 

lugar, todos os exercícios que englobem cargas em cima das costas, estão fora de questão, 

como por exemplo, agachamentos. A puxada alta dorsal e a press de ombro na máquina 

também não foram incluídas no treino. Todos os outros exercícios foram realizados 

normalmente, 3 séries de 12-15 repetições e 45’’ de descanso.  

 

12h45-13h30 (aula de cycling 45’) 

 Observação da aula. Devido à hora da mesma, esta é uma aula que não tem muita 

aderência, tendo em média 3 a 4 alunos. 

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna.  
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 Como a aula é repetida 4 vezes (2 por semana), ajuda os alunos a ultrapassarem-se a si 

próprios e a tentarem aumentar cargas ao longo das aulas, pois já sabem como funciona a aula 

e quando podem “abusar” mais um pouco.  

 

20h30-21h00 (aula de ABS) 

 Aula em estações, apenas com exercícios simples e só com o peso do corpo.  

 

Dia 85 (06-02-2018) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de GPT e Combat. 

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação)  

Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Criação de novos planos de treino (treino geral) para pessoas que nunca tinham andado 

num ginásio antes, logo foram dados exercícios mais simples e maioritariamente em máquinas. 

 

17h45-18h15 (aula de GPT) 

Plano: 

 Aquecimento: 5 min numa mini coreografia de step.  

 

 Parte principal: exercícios em bi-set 

Agachamento + lunge alternado – 1 min cada 

Agacha para o step + lunge saltado no step – 1 min cada 

Cachorrinho + elevação pélvica – 1 min cada  

 

 Alongamentos  

3x 
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19h30-20h30 (aula de combat) 

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 86 (07-02-2018) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais foram as 5h na sala de musculação. 

 

8h00-13h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento ao Bruno e ao Sr. Jorge na sala de musculação.  

 Acompanhamento a uma rapariga com 12 ano na sala de musculação. Era perfeitamente 

normal, não tinha excesso de peso nem qualquer outro problema de saúde, apenas queria 

fazer algum tipo de exercício físico. Como não tinha restrições, podíamos dar qualquer tipo de 

exercício, só tínhamos de ter em conta a carga que lhe colocávamos, que não poderia ser 

muito alta, para não levar a deformações no seu crescimento (devido à sua execução ser mal 

feita ou não ter força suficiente para tal).  

 

Dia 87 (08-02-2018) 

Foram realizadas 5h de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

17h00-19h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

Ajuda na limpeza das passadeiras, elípticas e bicicletas. 
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19h30-20h30 (aula de Combat) 

Aula realizada como aluna.  

 

Dia 88 (09-02-2018) 

Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Pump. 

 

10h30-14h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento ao Ousmane (jogador de futebol no SC Vila Real). Antes de lhe darmos 

qualquer tipo de treino, foi feita uma avaliação corporal, para ver o que poderíamos melhorar. 

Foram medidas as pregas adiposas e os vários perímetros do corpo (cintura, anca, coxa, braço, 

peito). Depois da avaliação apenas lhe demos um circuito nas máquinas, intercalar membros 

superiores com inferiores, 3 séries de 12 repetições, pois tínhamos de fazer um plano de treino 

específico para a próxima semana. 

 

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Aula realizada como aluna.  

 Foram mudadas as faixas de tríceps, que tinha como exercícios o coice de tríceps 

c/halteres e flexões com os braços juntos, e a faixa de ombros que passou a ser elevações 

posteriores, rotadores do ombro e elevações frontais c/halteres.  
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Dia 89 (12-02-2018) 

Foram realizadas 8h de trabalho, das quais 5h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling e ABS. 

9h30-12h45, 18h00-18h30, 19h30-20h30 e 21h00-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização do plano de treino do Ousmane: 3x/semana 

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Aquecimento: 15 minutos de bicicleta 

Agachamento - 4 x 10 Press de Peito máq. - 4 x 10 Lunge 4 x 10 

Prensa de Pernas - 4 x 10 Pectoral Fly - 4 x 10 Adução máquina 4 x 10 

Elevações - 4 x 10 Femoral Deitado - 4 x 10 Puxador Dorsal Polia 4 x 10 

Remada Fechada - 4 x 10 Press de Ombros - 4 x 10 Supino Deitado 4 x 10 

Bíceps curl na polia - 4 x 10 Tríceps na polia - 4 x 10 Remada Vertical 4 x 10 

Prancha Frontal - 2 x 1’ Leg raise abdominal - 3 x 15 Abdominal Bicicleta 3 x 20 

Treino específico  

Elástico na anca e corre o máximo que 

puder para frente/lados - 4x12 

Com a escada no chão, realizar 

skipping e andar para os lados 4x 

Equilíbrio no Bosu (para tornozelos) 30’ 

em cada pé – 3x 

Com as caneleiras, faz skipping e salta 

para a caixa com 1 pé - 4x12 

Agachamento + salto - 4 x 12 Abdominal com bola (prancha) 3 x 1’ 

3 Sprints na passadeira  Burpees - 4 x 12  

 

12h45-13h30 e 18h30-19h30 (aulas de cycling, 45’ e 60’) 

 Aula realizada como aluna. 

20h30-21h00 (aula de ABS)  



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
147 

 
  

 Aula realizada como aluna. 

 

Dia 90 (13-02-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 4h foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de Combat e GPT.  

14h00-18h00 e 18h30-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Como era dia de Carnaval, o ginásio decidiu vestir-se a 

rigor. Então começamos a decorá-lo com bolas de cartão de 

várias cores e com um M, pois decidimos ir vestidos a 

M&M’s (chocolates).  

 

 

18h00-18h30 (aula de GPT)  

Plano de treino: Aula em estações (só com músicas brasileiras) 

 Aquecimento: Pequena aula de step – 5 min  

 Parte principal: 1 min cada 

 Agachamento com peso; 

 Lunge com peso; 

 Agachamento + adução com elástico; 

 Ponte de glúteos com barra unilateral E + D 

 

 Agachamento para cima do step; 

 Lunge alternado no step; 

 Adução no chão; 

 4 apoios com halteres unilateral  

2x 

2x 
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Alongamentos: 5 min 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna  

 

Dia 91 (14-02-2018) 

 Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling.  

8h00-12h, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Novamente, devido a ser dia dos namorados, voltámos a decorar o ginásio, a rigor! A 

receção estava coberta de corações vermelhos, com frases românticas, e as aulas foram dadas 

à luz das velas. 

18h30-19h30 (aula de Cycling) – Força (apenas faixas de montanha) 

1ª Faixa: Pequeno aquecimento, sem carga e com uma pedalada constante. 

2ª Faixa: Subida em pé (aumenta carga e vai aumentando até ao fim), posição 3. 

3ª Faixa: Running com resistência (subida em pé + sentado), cargas elevadas. 

4ª Faixa: Subida em pé (alta carga, baixa velocidade), subida sentada (alta carga, baixa 

velocidade) descansa 30s – repete 3x.  

5ª Faixa: Subida em pé (cargas ainda mais altas) aumenta carga a cada 1 min. 

6ª Faixa: Sprints em montanha, máxima velocidade durante o refrão, cadencia média em 

seguida. 

7ª Faixa: Running com resistência (subida em pé + sentado), grandes cargas e vai aumentando, 

descansa – repete 4x. 

8ª Faixa: Subida em pé com a anca para a frente, (pequeno sprint de 15s), mantem a cadência 

muito baixa em seguida. 
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9ª Faixa: Retorno à calma, pedala a um ritmo médio sem parar.  

10ª Faixa: Alongamentos estáticos. 

 

Dia 92 (15-02-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat.  

18h00-19h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de um plano de treino para uma rapariga que queria diminuir a massa gorda e 

aumentar a massa muscular. 

Plano de treino: 2x/semana sem patologias 

Segunda-feira Quinta-feira 

Parte Superior  Parte Inferior + ABS 

Aquecimento: 15’ + 5’ + 5’ 

Puxada Dorsal na Polia – 4 x 12 Agachamento barra fixa – 4 x 12 

Remada Fechada – 4 x 12 Prensa de Pernas – 4 x 12 

Supino Inclinado – 4 x 12 Lunge – 4 x 12 

Aberturas c/halteres – 4 x 12 Femoral Deitado – 4 x 12 

Elevações Laterias c/halteres – 3 x 12 Adução – 4 x 12 

Tríceps na máquina – 3 x 12 Abdução – 4 x 12 

Bíceps Curl na máquina – 3 x 12 Prancha afasta + junta pés - 4 x 20 

Elevação da anca - 4 x 10 

Nota: 45’’ a 1’ de descanso 
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19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna. 

  

Dia 93 (16-02-2018) 

 Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump.  

10h00-13h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a 3 amigas, que já tinham andado num ginásio, mas que estavam 

paradas há mais de 1 ano. Foi dado um treino geral, intercalar M.S com M.I, 3 séries de 12 

repetições com 1’ de descanso.  

 

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Devido ao facto de a aula estar completamente lotada, foi-me impossível realizar esta, 

então fiquei apenas a observá-la.  

 O que consegui reparar, é que quando a aula está com muita gente, torna-se muito difícil 

ou quase impossível para o instrutor, conseguir ver as posturas de todos os alunos, pois tem 

de se preocupar em dar a informação, dizer qual o movimento que vem a seguir e corrigir 

aqueles que estão mais próximos do seu campo de visão. Quanto aos outros, só o consegue 

fazer se parar de fazer o exercício e for lá explicar, o que torna complicado para as outras 

pessoas, saber o que têm de fazer a seguir. 

 A Vânia pediu-me assim para a ajudar neste aspeto, controlando os  alunos que se 

encontravam no fim da sala, onde eu corrigia as posturas, e ela ficava com os alunos da frente.  
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Dia 94 (19-02-2018) 

 Foram realizadas 8h de trabalho, das quais 5h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling (45’ e 60’) e ABS.  

9h30-12h45, 18h00-18h30, 19h30-20h30 e 21h00-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Ajuda a levantar pesos no supino e agachamento. 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula realizada como aluna. Aula completamente lotada, tendo 5 pessoas novas a 

experimentar, então dei uma pequena ajuda, explicando como poderiam ajustar a bicicleta e 

como deveriam aumentar carga quando estivéssemos numa subida e diminuir carga quando 

estivéssemos numa reta. 

 

20h30-21h00 (aula de ABS) 

Aquecimento: 

 Abdominal curl 2:2 / 3:1 / 1:1 / 3 curtinhas 

 Leg Raise 2:2 / 3:1 / 1:1 / 1:3 

 Elevação da anca 2:2 / 3:1 / 1:1 / 3 curtinhas  

Parte Principal: 

 Prancha Frontal 

 Prancha sobe e desce braços 

 Prancha roda anca 

 Prancha junta + afasta pés  

 

 Prancha c/ rotação 

 Prancha Lateral D + E 

 Prancha sobe e desce anca  

Alongamentos 

2x 

2x 

2x 
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Dia 95 (20-02-2018) 

 Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de GPT e Combat. 

 

14h00-18h00, 18h30-19h30 e 20h30-21h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a um grupo de amigos na sala de musculação (primeira vez num 

ginásio). 

 

18h00-18h30 (aula de GPT) 

Aquecimento: Aeróbica (8 min) 

Parte Principal: Agachamento sem peso - 2:2/ 3:1/ 4/4/ 1:1/ 7 curtinhas  

  Lunge sem peso - 2:2/ 3:1/ 4/4/ 1:1/ 7 curtinhas e vice-versa.  

  Agachamento + abdutores – 1:1/ 7 curtinhas  

 

  Agachamento com peso 

  Lunge com halteres  

  Agachamento + Abdutores com fita   

Alongamentos: Todos os grupos musculares utilizados.     

 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Devido à hora e ao mau tempo, não houve aula de Combat. Então voltamos para a sala de 

musculação.  

 

2x 

2x 
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Dia 96 (21-02-2018) 

 Foram realizadas 3h30 de trabalho, das quais foram as 3h30 na sala de musculação.  

 

8h00-11h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de um plano de treino para uma mulher com uma escoliose dorsal acentuada 

(para a direita), cujo objetivo era tonificar e aumentar a capacidade respiratória. Nunca tinha 

andado num ginásio, então foi realizado um plano de treino geral.  

Plano de treino: 2x por semana  

Segunda-feira Quinta-feira 

Treino Geral 1 Treino Geral 2  

Aquecimento: 10’ + 10’ + 5’ Passadeira/Bicicleta  

Prensa de pernas – 4 x 12 Agachamento bola de fitball – 4 x 12 

Elevação pélvica – 4 x 12 Remada na polia– 4 x 12 

Femoral deitado – 4 x 12 Press de peito – 4 x 12 

Lunge – 4 x 12 Press de ombros – 4 x 12 

Puxador dorsal na polia – 4 x 12 Adução – 4 x 12 

Supino inclinado – 4 x 12 Tríceps na polia – 3 x 12 

Bíceps na polia – 3 x 12 Abdominal crunh – 3 x 20 
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Dia 97 (22-02-2018) 

 Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Combat. 

 

14h00-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento na sala de musculação a uma menina com 15 anos, que sofre de 

obesidade. Intervalamos treinos de cardio com máquinas de musculação. 10’ a correr + 2 

máquinas de membro superior; 10’ elítica + 2 máquinas de membro inferior; 5´de bicicleta + 2 

máquinas de membro superior + 1 ABS.  

  

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna. 

 Foram alteradas as faixas de muay thai e ABS. Veio uma pessoa nova experimentar, a qual 

não se sentiu muito à vontade com a modalidade, pois requer muita coordenação e atenção. 

Disse então que se sentiu um pouco perdida na aula, mas que gostou da maneira como esta 

era dada.  
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Dia 98 (23-02-2018) 

 Foram realizadas 5h de trabalho, das quais 4h00 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Pump. 

 

11h30-14h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

  

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Aula realizada como aluna. 

 

Foi alterada a faixa de peito, sendo este o seguinte plano:  

 Bloco A: supino 4/4 (2x) + 1/1/2 (4x) + 2/2 (4x) + 1/1 (8x); 

 Pequena pausa 

 Bloco B: 4/4 (4x) + 1/1/2 (4x) + 2/2 (4x) + 1/1 (16x) 

 Pausa de uma frase musical  

 Bloco C: supino 4/4 (2x) + 1/1/2 (4x) + 2/2 (4x) + 1/1 (16x); 
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Dia 99 (26-02-2018) 

 Foram realizadas 8h de trabalho, das quais 5h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling 45’, Cycling e ABS. 

 

9h15-12h45, 18h00-18h30, 19h30-20h30 e 21h00-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos.  

12h45-13h30 (Cycling 45’) 

1ª Faixa: Aquecimento- pouca carga, cadência alta (80-120); 

2ª Faixa: subida em pé (aumenta Carga, ainda aquecimento (60-80); 

3ª Faixa: subida (um pouco mais rápida, aumenta um pouco mais a carga) - 45segundos 

posição 3 - subida sentada 30s - repete e aumenta mais a carga (subida de 1.30m) - pausa - 

repete - pausa – repete; 

4ª Faixa: Plano sentado - mãos na posição 1 (carga média, cadência rápida) 45s - aumenta 

carga e subida sentado 1m - repete 3x;  

5ª Faixa: Montanha (faixa mais longa) começa sentada, vai aumentando carga, sem descanso, 

fica em pé na posição 3, aumenta carga, passa para a posição e mantém em pé, aumenta carga 

para a posição 3 - repete 3x; 

6ª Faixa: Jumps - começa com cadência rápido e carga média, cada um com a sua cadência, 

acelera e mantém a velocidade durante 1.30m - pausa 45s - repete a velocidade durante 45s 

aumenta carga  

7ª Faixa: Montanha - 1.30minutos de cada vez (aumenta carga, sobe para a posição 2 e 

aumenta carga a cada 30s) - pausa 30s - repete 2x  

8ª Faixa: Alongamentos na bicicleta + no chão 

18h30-19h30 (Cycling) 

20h30-21h00 (ABS)  
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Dia 100 (27-02-2018) 

 Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de GPT e Combat. 

 

14h00-18h00 e 18h30-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 

18h00-18h30 (aula de GPT) 

 Aula realizada como aluna. 

Plano de aula: Aula em circuito - 3 rondas 

Aquecimento: aula de step (5 min) 

Parte principal:  

 Agachamento para cima do step; 

 Lunge saltado; 

 Elevação pélvica com barra; 

 Gémeos em cima do step; 

 Peso morto com barra; 

 Cachorrinho com caneleiras. 

Alongamentos: Todos os grupos musculares utilizados.  

 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Devido a uma má disposição, apenas observei a aula. 

 

 

 

1min cada 
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Dia 101 (28-02-2018) 

 Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de cycling. 

.  

8h00-11h30, 18h00-18h30 e 19h30-21h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Plano de treino para uma mulher com 28 anos que tinha como objetivo aumentar a sua 

caixa respiratória. 

Plano de treino, 3x por semana sem patologias:   

Nota: 45’ de descanso entre séries  

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Aula realizada como aluna.  

Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira 

Treino M. Inferiores Treino M. Superiores Cardio e ABS 

Teste de Cooper – 12 min 

Peso Morto – 4 x 15 Elevações na máquina – 4 x 15 

 

10’ Bicicleta 

Femoral deitado – 4 x 15 Remada na polia – 4 x 15 10’ Passadeira 

 

Lunge – 4 x 15 Press de peito na máquina – 4 x 15 10’ Elítica 

 

Prensa de Pernas – 4 x 15 Pectoral Fly – 4 x 15 Prancha frontal 3 x 1’ 

 

Extensão de gémeos – 4 x 15 Bíceps x Tríceps na polia – 4 x 15 Prancha Lateral 3 x 1’ 
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Dia 102 (01-03-2018) 

 Foram realizadas 3h de trabalho, das quais 2h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

17h30-19h30 (sala de musculação) 

  Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento ao Bruno no seu treino de bíceps e tríceps.  

  

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 103 (02-03-2018) 

 Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

9h30-13h30 e 17h30-18h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Devido a ser início de um novo mês, e como estávamos a 3 meses do Verão, o ginásio 

começou a encher e a ter cada vez mais pessoas novas. Então passamos o dia a acompanhar os 

novos clientes e a dar treinos gerais pois a maior parte deles nunca tinha andado num ginásio. 

A sala de musculação e as aulas de grupo estavam completamente esgotadas, logo era preciso 

reforçar a atenção.  

 

18h30-19h30 (aula de Pump)  

 A aula estava completamente esgotada, então não tinha material para realizar a aula. 

Fiquei a observar a mesma e a ajudar a Vânia na correção de posturas.  
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Dia 104 (05-03-2018) 

 Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 3h30 foram na sala de musculação e 3h30 nas 

aulas de Cycling 45’, Cycling, Pump e ABS.  

9h30-12h45 e 18h00-18h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação. Treino geral. 

12h45-13h30 (aula de Cycling 45’) 

 Observação da aula. Esta aula apenas apresenta menos 2 faixas do que a aula de 1h.  

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula realizada como aluna. 

19h30-20h30 (aula de Pump) 

 Mais uma vez, a aula encontrou-se completamente esgotada, então fiquei a observá-la e a 

ajudar na correção de posturas.  

20h30-21h00 (aula de ABS) 

1ª Ronda: Em grupos de 4, a fazer um losango. 1 min cada 

 Abdominal crunch + sobe com peso e coloca no lado D=E 

 Prancha frontal 

 Abdominal crunch frontal passa ao parceiro 

 Prancha joelho ao cotovelo 

 

 Reverse crunch com peso 

 Reverse crunch com peso + estica pernas 

 Reverse crunch com peso + estica pernas e braços 

 Elevação da anca  

 Bicicleta  

 

2x 

2x 
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Dia 105 (06-03-2018) 

 Foram realizadas 6h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h30 nas 

aulas de GPT e Combat.  

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação.  

 

17h45-18h15 (aula de GPT) 

Plano de aula: Circuito 

Aquecimento: Aeróbica (8 min) 

Parte principal: 

 Lunge saltado em cima do step; 

 Agachamento com peso; 

 Agachamento + rotação com salto; 

 Lunge com peso; 

 Jumping Jacks. 

 

 Elevação de gémeos  

 Criss cross em cima do step 

 

Alongamentos: Todos os grupos musculares utilizados 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

Aula realizada como aluna.  

 

3x 

2x 
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Dia 106 (07-03-2018) 

 Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 6h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de cycling. 

 

10h00-13h00, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de um plano de treino para uma mulher com 34 anos que sofre de Bypass 

Gástrico, cujo objetivo era tonificar. 

Plano de treino, 4x por semana: 

Nota: Descanso de 1’ entre séries 

 

18h30-19h30 (aula de cycling)  

 Aula realizada como aluna. 

 

Segunda-feira Terça-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Treino M. Superiores Treino M. Inferiores + ABS Treino M. Superiores Treino M. Infeiores + ABS 

Aquecimento: 30 min  

Remada na máq. – 4 x 10 Peso Morto – 4 x 10 Remada na máq. – 4 x 10 Peso Morto – 4 x 10 

Supino inclinado – 4 x 10 Extensora de pernas  

+ Flexora (Bi-set) – 4 x 10  

Supino inclinado – 4 x 10 Extensora de pernas  

+ Flexora (Bi-set) – 4 x 10  

Bíceps curl máq. – 4 x 10 Prensa de pernas – 4 x 10 Bíceps curl máq. – 4 x 10 Prensa de pernas – 4 x 10 

Tríceps na máq. – 4 x 10 Elevação pélvica – 4 x 10 Tríceps na máq. – 4 x 10 Elevação pélvica – 4 x 10 

Bíceps curl polia – 4 x 10 Sit up – 4 x 10 Bíceps curl polia – 4 x 10 Sit up – 4 x 10 

Afundos – 4 x 10 Prancha – 4 x 30’’ Afundos – 4 x 10 Prancha – 4 x 30’’ 
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Dia 107 (08-03-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

 

18h00-19h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação. 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 108 (09-03-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Pump. 

 

11h00-14h00 e 17h00-18h30 (sala de musculação)  

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Avaliação corporal a uma cliente no ginásio. São realizadas as medidas antropométricas 

(pregas adiposas, %massa gorda e magra, IMC), perímetros, altura e peso corporal. 

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Aula realizada como aluna.  

 

 

 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
164 

 
  

Dia 109 (12-03-2018) 

 Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 4h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling 45’, Cycling e ABS. 

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação. 

12h45-13h30 (aula de Cycling 45’) 

 Observação da aula e apoio a novos clientes. 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula igual à do meio-dia, apenas com mais 2 faixa de montanha.  

20h30-21h00 (aula de ABS) 

Plano de aula:  

 Abdominal crunch: 2:2 (8x) / 3:1 (8x) / 4:4 (4x) / 1:1 (8x) / 3 curtinhas (4x); 

 Leg raise: 2:2 (8x) / 3:1 (8x) / 4:4 (4x) / 1:1 (8x) / isometria 10s; 

 Bicicleta: 2:2 (8x) / 3:1 (8x) / 4:4 (4x) / 1:1 (8x) / 3 curtinhas (4x); 

 Elevação da anca: 1:1 (16x) / 1:1:2 (16x) 

 Twist: 2:2 (8x) / 3:1 (8x) / 4:4 (4x) / 1:1 (8x) / isometria 10s;  

 

 Prancha sobe e desce braços 

 Prancha lateral com rotação 

 Prancha sobe e desce a anca 

 Prancha frontal + estica braços 

 Prancha invertida 

 

Alongamentos  

2x 

2x 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
165 

 
  

Dia 110 (13-03-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 30min na 

aula de GPT. 

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação. 

17h45-18h15 (aula de GPT) 

Plano de aula:  

Aquecimento: step (8 min) 

Parte principal:  

 Agachamento s/peso: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Lunge s/peso D: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Lunge s/peso E: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Agachamento com salto: 1:1 (32x) 

 

 Agachamento c/peso: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Lunge c/peso D: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Lunge c/peso E: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Elevação de gémeos durante 1 min  

 

 Elevação pélvica: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Cachorrinho D: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

 Cachorrinho E: 4:4 (4x) / 2:2 (8x) / 3:1 (4x) / 1:1 (16x) / 3 curtinhas; 

Alongamentos 

2x 

2x 
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Dia 111 (14-03-2018) 

 Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling. 

8h00-11h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de um plano de treino para uma rapariga com 22 anos que quer tonificar. 

3x por semana, sem patologias.  

Nota_ Descanso de 1’ entre séries 

 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula realizada como aluna.  

 

 

 

 

Segunda-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Peito + Tríceps Pernas  Costas + Bíceps + ABS 

Aquecimento: Pec fly + supino – 2 x 

IFM 

Aquecimento: Adutora + 

abdutora – 2 x IFM 

Aquecimento: Puxada dorsal + 

elevações posteriores – 2xIFM 

 Supino horizontal – 4 x 10 Agachamento – 4 x 12  Puxada Alta dorsal – 4 x 10 

Aberturas com halteres – 4 x 10 Elevação pélvica – 4 x 10 Puxada com cordas – 4 x 10 

Crossover baixo – 4 x 10 Extensora (dropset) – 4 x 10 Serrote – 4 x 10 

Tríceps na polia – 4 x 10 Lunge – 4 x 10 Bíceps c/barra – 4 x 10 

Tríceps francês – 4 x 10  Peso morto – 4 x 10 Bíceps martelo – 4 x 10 
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Dia 112 (15-03-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

 

18h00-19h30 e 20h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação. 

19h30-20h30 (aula de Combat) 

 Não houve aula, devido à falta de alunos. É de referir que a aula de Combat é a única que 

se encontra em decadência no ginásio, tem pouca aderência e quando tem, são 6 pessoas no 

máximo. O facto de ser uma aula muito intensa e ser bastante tarde, não ajuda à aderência da 

mesma.  

 

Dia 113 (16-03-2018) 

 Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

11h00-14h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Acompanhamento a novos clientes na sala de musculação. 

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Aula realizada como aluna. Ao contrário do Combat, esta é das aulas que mais aderência 

tem, está quase sempre esgotada, fazendo dela a mais desejada pelos clientes. É um sucesso! 
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Dia 114 (19-03-2018) 

 Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 4h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling 45’, Cycling e ABS. 

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Início dos ensaios para a II convenção de fitness. Serão dadas as seguintes modalidades: 

+Mulher, Jump, Pump e Zumba. No final de todas as apresentações, todos os grupos vão 

juntar-se no meio do palco e começam a dançar vários estilos de música. 

12h45-13h30 (aula de Cycling 45’) 

 Observação da aula e apoio a novos clientes. 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula igual à do meio-dia, apenas com mais 2 faixa de montanha.  

20h30-21h00 (aula de ABS) 

Plano de aula: Aula em estações  

Primeira ronda: 

 Abdominal crunch; 

 Prancha sobe e desde braços; 

 Criss Cross; 

 Prancha com rotação da anca; 

Segunda ronda: 

 Prancha junta e afasta pés; 

 Leg raise; 

 Prancha joelho ao cotovelo; 

 Bicicleta. 

Alongamentos 

3x 

3x 
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Dia 115 (20-03-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 30min na 

aula de GPT. 

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Recrutamento de clientes para o estudo do Estágio. Critérios de inclusão: ter entre 20 e 

30 anos, treinarem há pelo menos 6 meses, não terem qualquer lesão no joelho ou tornozelo, 

e ter disponibilidade para a realização dos testes, que durará 4 semanas.  

 

17h45-18h15 (aula de GPT) 

Plano de aula: 

Aquecimento: Aeróbica (5 min) 

Parte principal: 1min cada 

 Agachamento; 

 Agachamento com salto; 

 Lunge; 

 Lunge saltado;  

 

 Elevação pélvica; 

 Elevação pélvica unilateral D=E; 

 Agachamento sumo; 

 Cachorrinho.  

 

 

3x 

3x 
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Dia 116 (21-03-2018) 

 Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling. 

8h00-11h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Continuação do recrutamento de cliente para o estudo em questão. 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

1ª Faixa: Aquecimento- pouca carga, cadência alta (80-120); 

2ª Faixa: subida sentado (aumenta Carga, ainda aquecimento (60-80); 

3ª Faixa: subida (um pouco mais rápida, aumenta um pouco mais a carga) - 45segundos 

posição 3 - subida sentada 30s - repete e aumenta mais a carga (subida de 1.30m) - pausa - 

repete - pausa – repete; 

4ª Faixa: Sprints - mãos na posição 1 (carga média, cadência rápida) 45s - aumenta carga e 

subida sentado 1m - repete 3x;  

5ª Faixa: Montanha (faixa mais longa) começa sentada, vai aumentando carga, sem descanso, 

fica em pé na posição 3, aumenta carga, passa para a posição e mantém em pé, aumenta carga 

para a posição 3 - repete 3x; 

6ª Faixa: Jumps - começa com cadência rápido e carga média, cada um com a sua cadência, 

acelera e mantém a velocidade durante 1.30m - pausa 45s - repete a velocidade durante 45s 

aumenta carga  

7ª Faixa: Montanha - 1.30minutos de cada vez (aumenta carga, sobe para a posição 2 e 

aumenta carga a cada 30s) - pausa 30s - repete 2x  

8ª Faixa: Sprints – com a anca para a frente, sprint de 30’, cadência lenta + carga alta 

9ª Faixa: Subida em pé – 8 min com 10 aumentos durante a música toda 

10ª Faixa: Alongamentos na bicicleta + no chão 
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Dia 117 (22-03-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

 

16h30-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Preparação das coreografias para a II convenção de fitness. 

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Aula realizada como aluna.  

 

Dia 118 (23-03-2018) 

 Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

11h30-14h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Preparação das coreografias para a II convenção de fitness. 

 Recrutamento de clientes para o estudo.  

 

18h30-19h30 (aula de Pump) 

 Aula realizada como aluna.  
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Dia 119 (26-03-2018) 

Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 4h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas aulas 

de Cycling 45’, Cycling e ABS. 

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de planos de treinos com a ajuda da OCE.  

 

12h45-13h30 (aula de Cycling 45’) 

 Observação da aula e apoio a novos clientes. 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Aula realizada com aluna: Treino intervalado intensivo   

20h30-21h00 (aula de ABS) 

Plano de aula: Aula em estações  

Primeira ronda: 

 Abdominal crunch - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

 Prancha afasta braços - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

 Prancha sobe e desce pernas - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

Segunda ronda: 

 Abdominal twist - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

 Leg raise - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

 Prancha joelho ao cotovelo - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

 Borboleta - 1:1 (4x) / 2:2 (4x) / 3:1 (4x) / 1:1:2 (4x) 

Alongamentos 

 

2x 

2x 
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Dia 120 (27-03-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 4h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Combat. 

 

14h00-17h30 e 18h15-19h15 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Continuação do recrutamento de clientes para o estudo do Estágio. Foram também 

recrutados alguns alunos do curso de Ciências do Desporto na UTAD. 

 

19h15-20h15 (aula de Combat)  

 Como já tinha tirado a formação de Combat e já tinha uma certa experiência nas aulas, 

dei pela primeira vez as minhas faixas de Combat na aula da minha OCE. 

 Dei assim a 1ª faixa (aquecimento de MS e MI): 

Plano de aula: 

8x joelhos parados em cima D 

8x Pontapés frontais  

Troca para o outro lado: 

8x joelhos parados em cima 

8x pontapés frontais 

Espera 4t  

22x Joelhos frontais alternados últimos 11 a saltar 

4x Joelho direito + pontapé direito troca joelho esquerdo + pontapé esquerdo  

Paragem a 4t 

30x Jumping Jacks  / ou agachamentos a 2 tempos  
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16x Jumping Jacks  (vai acelerando) com mãos para cima e meio agachamento 

8x Pontapés laterais esquerdos  

8x Pontapés laterais direitos  

8x KickBack direita 

8x Kickback esquerda  

4x Lunges direita + lunge de esquerda (espécie capoeira) 

Acaba em agachamento  

 

Dia 121 (28-03-2018) 

 Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling. 

8h00-11h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Continuação do recrutamento de cliente para o estudo em questão. 

 O grande problema no recrutamento dos mesmos, era o facto de terem de estar 

disponíveis nas próximas 4 semanas, e conseguirem conciliar os seus horários com os meus, 

principalmente na primeira semana, visto que teriam de esperar 15 min para calcular as RM de 

uma máquina para a outra.  

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Mesma aula da semana passada.  
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Dia 122 (29-03-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

 

16h30-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

  

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Voltei a dar a faixa de aquecimento, para aperfeiçoar alguns pontos que não tinham sido 

bem executados. O resto da aula realizei como 2ª instrutora ao lado da OCE.  

 

Dia 123 (03-04-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 30 min na 

aula de GPT.  

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Fim da recruta dos 30 voluntários.  
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17h45-18h15 (aula de GPT) 

 Realizei a minha primeira aula de GPT, que foi feita em estações.  

 

Plano de aula: 

Aquecimento: 5 min de step 

Parte principal 1: 

- Agachamento frontal C/peso – 25x 

- Agachamento com salto – 25x 

- Walking Lunge – 25x  

 

Parte Principal 2:  

- Elevação pélvica – 25x 

- Subida para a caixa com 1 perna – 12x + 12x 

- 4 Apoios – 12x + 12x  

 

Alongamentos 

 

Dia 124 (04-04-2018) 

 Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling. 

8h00-11h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

   

3x 

3x 
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18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Realizei esta aula como 2ª instrutora, dando a primeira metade da aula. 

 

Plano de aula: Treino intervalo intensivo 

1ª Faixa: Aquecimento - pouca carga, cadência alta (80-120); 

2ª Faixa: Subida sentado – Carga média-alta, ainda aquecimento (60-80) 3,5 minutos; 

3ª Faixa: subida em pé/sentado - Um pouco mais rápida, carga alta – 1 minuto em pé, 1 

minuto sentado e assim sucessivamente.  

4ª Faixa: Sprints - mãos na posição 1 (carga média, cadência rápida) a cada 45s - aumenta 

carga e subida sentada durante 1 minuto - repete 3x;  

5ª Faixa: Montanha (faixa mais longa) começa sentada, carga bastante elevada; 6 minutos a 

pedalar em pé.  

 

Dia 125 (05-04-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

 

16h30-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

  

19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Depois de ter dado as primeiras 2 faixas da aula na semana passada, foi a vez de preparar 

metade da aula de combat, onde só tinha de acrescentar mais 3 faixas. 
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 A aula correu como planeada, não houve enganos. O mais difícil foi conseguir conciliar a 

instrução da aula com a correção dos movimentos dos clientes. A OCE ajudou-me nesse 

sentido.  

 

Dia 126 (06-04-2018) 

 Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

11h30-14h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de plano de treino/avaliação física de um cliente.  

Cliente 1  

Idade: 25 anos  

Sexo: Feminino  

Estatura: 1,70m  

Pressão arterial: sistólica: 129 / diastólica: 77 / Frequência cardíaca repouso: 77 bpm 

Dados Bioimpedância  

 

 

 

 

Perímetros:  

Perímetro peitoral – 89,7cm  

Perímetro abdominal – 85,2cm  

Perímetro crural – 51,3cm 

 

Massa Corporal 

(kg)  

IMC  Massa 

Gorda (%)  

Massa 

Magra (%)  

Gordura 

Visceral  

64,4 21,2  32,6  27,8 4  
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Cliente com o objetivo e necessidade de perda de massa gorda. Tirando este valor e o 

de massa magra que está abaixo do aconselhado, todos os outros estão dentro dos 

parâmetros normais e aconselhados. Já treinada há pelo menos cinco meses no ginásio e não 

tem qualquer tipo de limitação para a prática de atividade física. 

 

Plano de treino 

Ergómetros  Tempo  Programa  Resistência  Inclinação  

Bicicleta  

Passadeira  

Elíptica  15 minutos  Intervalado  5  0  

Treino de força nº1  Treino de força nº2  

Afundo com halteres  Leg press  

Flexão + remada com halteres  Press de peito 

10+10+10 burpees  Leg curl  

Agachamento c/ fitball Jumping Jacks 60’’  

Dorsal TRX  Puxada Alta Dorsal 

Mountain Climber 30’’  Elevação quadril com barra  

Abdominal crunch bola fitball  Prancha cotovelos 45’’  

 

 

Observações: Nos exercícios de treino de força fazer três séries de doze repetições 

para cada exercício com descanso de sessenta segundos entre séries.  

Plano de treino focado no emagrecimento, utilização do treino intervalado na fase 

inicial do treino na elíptica. Na parte do treino resistido, utilização de grandes grupos 

musculares sempre com cargas médias/altas (60% a 80% 1RM), alternância de exercícios de 

membros superiores e membros inferiores e utilização de alguns exercícios pluriarticulares. Em 

cada sessão de treino tem um exercício mais aeróbio com impacto para aumentar o desgaste 

energético. 
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Dia 127 (09-04-2018) 

 Foram realizadas 7h de trabalho, das quais 4h45 foram na sala de musculação e 2h15 nas 

aulas de Cycling 45’, Cycling e ABS. 

9h30-12h45, 18h00-18h30 e 19h30-20h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 Realização de planos de treinos com a ajuda da OCE.  

 

12h45-13h30 (aula de Cycling 45’) 

 Observação da aula e apoio a novos clientes. 

 

18h30-19h30 (aula de Cycling) 

 Voltei a dar metade da aula, como aconteceu na última semana. 

 

20h30-21h00 (aula de ABS) 

 Aula realizada como aluna. 

 

Dia 128 (10-04-2018) 

 Foram realizadas 5h30 de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 30 min na 

aula de GPT.  

 

14h00-17h45 e 18h15-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 
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17h45-18h15 (aula de GPT) 

 Voltei a ser a instrutora da aula. Como eram apenas 30 minutos, a OCE começou a “dar-

me” estas aulas, para uma aprendizagem mais fácil e rápida. 

 

Plano de aula: Os alunos tiveram 25 minutos para conseguir realizar todos os exercícios da 

aula. Podiam trocar de exercício ou descansar, assim que fosse necessário.  

Aquecimento: step 

Desafio: 

 200 Saltos à corda; 

 100 Agachamentos com o peso corporal; 

 50 Lunges; 

 25 Elevações pélvicas.  

 

Dia 129 (11-04-2018) 

 Foram realizadas 7h30 de trabalho, das quais 6h30 foram na sala de musculação e 1h na 

aula de Cycling. 

 

8h00-11h30, 18h00-18h30 e 19h30-22h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 

18h30-19h30 (aula de cycling) 

 Desta vez, dei a aula completa. Como já tinha metade da coreografia, só foi necessário 

arranjar mais 5 faixas e dar a aula completa. 

 

Plano de aula completa: 
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1ª Faixa: Aquecimento - pouca carga, cadência alta (80-120); 

2ª Faixa: Subida sentado – Carga média-alta, ainda aquecimento (60-80) 3,5 minutos; 

3ª Faixa: subida em pé/sentado - Um pouco mais rápida, carga alta – 1 minuto em pé, 1 

minuto sentado e assim sucessivamente.  

4ª Faixa: Sprints - mãos na posição 1 (carga média, cadência rápida) a cada 45s - aumenta 

carga e subida sentada durante 1 minuto - repete 3x;  

5ª Faixa: Montanha (faixa mais longa) começa sentada, carga bastante elevada; 6 minutos a 

pedalar em pé.  

6ª Faixa: Sprints em montanha, máxima velocidade durante o refrão, cadencia média em 

seguida. 

7ª Faixa: Running com resistência (subida em pé + sentado), grandes cargas e vai aumentando, 

descansa – repete 4x. 

8ª Faixa: Subida em pé com a anca para a frente, (pequeno sprint de 15s), mantem a cadência 

muito baixa em seguida. 

9ª Faixa: Retorno à calma, pedala a um ritmo médio sem parar.  

10ª Faixa: Alongamentos estáticos. 

 

Dia 130 (12-04-2018) 

 Foram realizadas 4h de trabalho, das quais 3h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Combat. 

 

16h30-19h30 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 19h30-20h30 (aula de Combat)  

 Voltei a dar metade da aula, exatamente igual à da semana passada.  
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Dia 131 (13-04-2018) 

 Foram realizadas 6h de trabalho, das quais 5h foram na sala de musculação e 1h na aula 

de Pump. 

 

11h30-14h00, 17h00-18h30 e 19h30-20h00 (sala de musculação) 

 Apoio e observação na execução dos exercícios nas diferentes máquinas da sala de 

musculação; correção de posturas e movimentos. 

 

18h30-19h30 – Aula de Pump 

 Como era a única aula que ainda não tinha dado, já a poucas semanas do fim, foi a vez de 

preparar duas faixas para a aula de Pump, nomeadamente a faixa de ombros e de ABS. 

Faixa de Ombros: 

1ª parte: Discos 

32t para preparar 

Começamos com voos  

- 4x voos (2/2) 

- 3x voos (1/3) paragem em cima  

Último 8t para sair para flexão  

COMBINAÇÃO 

- 4x diretas 

- 2x (2/2)  

Levanta, pega na barra (8t para preparar) 

- 6x press de ombro (3 curtinhas movimento não completo) parte anterior do ombro 

- 3x press de ombro (2/2) 

2x 
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Troca para disco 

COMBINAÇÃO 

- 4 elevações unilateral diretas (D/E) 

- 2x elevações laterais simultâneas (2/2) 

Troca para barra 

- 6x press de ombro (3 curtinhas movimento não completo) parte anterior do ombro 

- 3x press de ombro (2/2) 

Troca para disco 

COMBINAÇÃO 

- 4 elevações unilateral diretas (D/E) 

- 2x elevações laterais simultâneas (2/2) 

Troca para flexões  

- 12 flexões diretas  

 

Faixa de Core: 

Espera 32t  

Mantém as pernas a 900, mão esq apoiada no chão, a outra mão agarra no disco 

Parte 1  

- 4x Sobe braço direito e desce perna esq (2/2) 

- 4x Sobe braço direito e desce perna esq (1/3 – rápido e lento) 

Segura no disco com as 2 mãos e pousa os pés 

COMBINAÇÃO 

- 6x abdominal crunch diretos c/disco na testa + 3 parciais e levanta pernas   

2x 

2x 

2x 



Mestrado em Ciências do Desporto – Atividades de Academias 

UTAD 

 

  
185 

 
  

Espera 8t e troca de lado - Parte 2 

 

Mantém as pernas a 900, mão dir apoiada no chão, a outra mão agarra no disco 

- 4x Sobe braço direito e desce perna esq (2/2) 

- 4x Sobe braço direito e desce perna esq (1/3 – rápido e lento) 

Segura no disco com as 2 mãos e pousa os pés 

COMBINAÇÃO 

- 6x abdominal crunch diretos c/disco na testa + 3 parciais e levanta pernas   

Parte 3 

Espera 32t e vira para prancha 

- Sobe braço dir + sobe braço esq + mountain climbers perna dir + perna esq (2/2)  

- Desce braço dir + desce braço esq + aguenta em prancha 4t 

- Sobe braço esq + sobe braço dir + mountain climbers perna esq + perna dir (2/2)  

- Desce braço esq + desce braço dir + aguenta em prancha 12t 

 

Dias 132, 133, 134, 135 e 136 (16, 17, 18, 19 e 20 de Abril) 

 Como estamos nas últimas 4 semanas de estágio, estas vão ser direcionadas 

exclusivamente para o estudo de investigação.  

 Nesta primeira semana, apenas foram realizadas as medidas antropométricas, (altura, 

peso, pregas) de cada um dos sujeitos.  

 Como o estudo é constituído por 30 pessoas, foi necessário dividir as pessoas pelos 5 dias 

da semana, e de maneira a conciliar os horários.  

 

 

2x 
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Dias 137, 138, 139, 140  (23, 24, 26 e 27 de Abril) 

 Iniciamos a realização das 10RM de cada um dos sujeitos. Começamos por fazer um 

pequeno aquecimento, com cargas baixas em cada uma das máquinas (EXTJ ou FLXJ), 

posteriormente fomos aumentando a carga até o sujeito falhar na 11ª repetição. Depois de 

determinadas as 10RM numa das máquinas, os voluntários tinham um descanso de 15 minutos 

antes de encontrarmos as 10RM na outra máquina. Passadas 72h, voltávamos a fazer um 

reteste das RM, exatamente com o mesmo método, para tornar os resultados mais certos.  

 

Dias 141, 142, 143, 144 e 145 (30, 1, 2, 3 e 4 de Maio) 

 Começamos a realização dos testes. Os clientes tinham de escolher por sorteio entre a 

sequência 1 (EXTJ-FLX) e a sequência 2 (FLXJ-EXTJ). Posteriormente iam aquecer 5 minutos na 

bicicleta a uma rotação de 60BPM e a 25w. Descansavam 2 minutos e iam realizar a sequência 

sorteada. Se saísse a 1, realizavam as 10RM na extensora e sem tempo de descanso, tinham de 

realizar o máximo de repetições na flexora, até há falha, contabilizando o número de 

repetições na flexora, e vice-versa.  

 

Dias 146, 147, 148, 149 e 150 (7, 8, 9, 10 e 11) 

 Para finalizar, na última semana de estágio foram realizadas as sequências inversas 

àquelas que saíram na semana passada, realizando exatamente o mesmo método, alterando 

apenas a ordem dos exercícios.  

 


