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1. Introdução 

 

Ingressar na Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN) seria uma das últimas 

coisas que pensaria exercer quando terminei o ensino secundário. Desde muito 

nova que o meu sonho era exercer medicina veterinária, mas abandonei a ideia 

no 11º ano, senti que não era a medicina veterinária que me apaixonava. No 12º 

ano comecei a fazer provas para me candidatar ao curso de Medicina em Espanha, 

no qual não entrei. Naquele momento fiquei um pouco desorientada, terminei o 

ensino secundário e ainda não sabia o que queria exercer, ainda assim concorri ao 

ensino superior e acabei por ingressar no curso de Engenharia Biomédica no 

Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). Ora, se a medicina e a medicina 

veterinária não eram a minha paixão, muito menos seria a engenharia; desisti do 

curso e voltei ao secundário para fazer melhoria das notas dos exames. Durante 

esse ano tive muito tempo para pensar em mim e no que gostaria de fazer da 

minha vida. E aqui sim, entra a nutrição. O desporto sempre fez parte da minha 

vida enquanto atleta, e desde 2017 como treinadora de CrossfitÒ, no entanto 

também não achava que a licenciatura em desporto seria o que me iria realizar 

profissionalmente. Comecei então a pesquisar profissões que estivessem 

diretamente envolvidas com o desporto e deparei-me com a fisioterapia e a 

nutrição. Nutrição... Nunca tinha pensado em nutrição! Em quão importante pode 

ser o papel da nutrição no desempenho dos atletas! Pesquisei sobre a área e decidi 

imediatamente que era o que gostaria de fazer. 

Ingressei então na LCN na Universidade Católica no polo de Biotecnologia. Após 

o primeiro ano pedi transferência para a FCNAUP, queria estar mais perto das 
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maiores referências de nutrição do país e aprender com eles. E ainda bem que o 

fiz. Desde o início da LCN que soube que a minha área de atuação seria a Nutrição 

Desportiva, pelo que decidi estagiar na Dragon Force de Valadares e na box Mean 

Macine Crossfit (MMC). 

O presente relatório visa descrever as atividades realizadas durante o estágio 

curricular na Dragon Force de Valadares desde setembro de 2019 até junho de 

2020, bem como na MMC desde fevereiro de 2020 até junho de 2020. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos gerais 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos durante a LCN; 

• Desenvolver ferramentas de comunicação e transmissão de ciência a vários 

públicos; 

• Desenvolver sentido de responsabilidade, proatividade e espírito crítico nas 

tarefas de estágio diárias; 

• Interagir com uma equipa multidisciplinar e aprender a trabalhar com 

profissionais com formações diferentes; 

• Desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de pesquisa bibliográfica através 

da realização de um trabalho complementar de revisão. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Dragon Force Valadares 

• Diagnosticar o estado nutricional de crianças e jovens praticantes de 

futebol, através de avaliações antropométricas; 
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• Monitorizar o estado nutricional dos atletas através da realização de 

avaliações antropométricas mensais; 

• Realizar consultas de aconselhamento e/ou plano alimentar 

individualizado, de maneira a promover um crescimento saudável e 

assegurar uma prática desportiva segura e de acordo com as necessidades 

energéticas; 

• Elaborar atividades lúdicas e materiais dinâmicos que ajudem os alunos e 

encarregados de educação a compreender o que significa ter uma 

alimentação e um crescimento saudáveis, potenciando a sua literacia em 

relação a hábitos alimentares saudáveis; 

 

2.2.2. Mean Machine Crossfit 

• Realizar avaliações antropométricas a adultos e a atletas inseridos no 

contexto competitivo da modalidade de CrossfitÒ; 

• Realizar consultas de nutrição e elaborar planos alimentares; 

• Monitorizar o estado nutricional dos atletas; 

• Realizar palestras sobre a importância da nutrição na saúde e no 

desempenho desportivo dos atletas; 

 

 

3. Local de estágio, duração e orientação 

O estágio curricular teve uma duração de 700 horas (Anexo A, B e C), tendo 

início a 10 de fevereiro de 2020 e término a 26 de junho de 2020. Tendo sido 

orientado pela Dra. Maria Roriz (Anexo B) e coorientado pelo Prof. Dr. Pedro 
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Carvalho (Anexo C), este estágio foi realizado na Dragon Force Valadares, com a 

duração de 350 horas, e na box de Crossfit Mean Machine Crossfit com a mesma 

duração. 

O Projeto Dragon Force, do Futebol Clube Do Porto, fundado em Setembro 

de 2008 é um projeto de formação desportiva, nas diversas modalidades, para 

rapazes e raparigas dos quatro aos catorze anos. Para além da vertente da prática 

desportiva, a Dragon Force conta com o apoio das áreas da pedagogia, da 

psicologia e da nutrição.  

O departamento de Nutrição tem como principais objetivos a melhoria e 

monitorização do estado nutricional dos alunos para que estes cresçam de forma 

saudável e, em paralelo, para que possam maximizar o seu rendimento em campo. 

A Dragon Force Valadares engloba, atualmente, 11 escalões não competitivos 

(ENC) divididos em turmas de Iniciação, Básico, Intermédio, Avançado e Expert 

(Iniciação B1, Iniciação C1, Iniciação E1, Básico B1, Básico C1, Básico E1, Básico 

sub-7, Básico Sub 8A, Básico Sub 8B, Básico Sub 9, Intermédio B1, Intermédio C1, 

Intermédio E1, Avançado C1, Avançado E1 e Expert B1) e 5 escalões de competição 

(Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13 e Sub 15). 

A box de Crossfit Mean Machine Crossfit, situada na cidade de Ermesinde, 

fundada em Julho de 2013, é um ginásio que tem como principal função a prática 

desportiva seguindo a metodologia de treino criada pela Crossfitâ definindo-se 

como: “Prática de movimentos funcionais, constantemente variados, realizados a 

alta intensidade”.  
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4. Atividades realizadas 

4.1.  Dragon Force Valadares  

Avaliação Antropométrica  

Ao longo da época ocorreram dois os momentos de avaliação antropométrica 

geral aplicada a todos os alunos da escola: a avaliação antropométrica inicial (AAI) 

e a avaliação antropométrica intermédia (AAInt). Em março de 2020, devido à 

pandemia do Covid-19, as escolas da Dragon Force foram encerradas, pelo que não 

foi possível realizar a terceira e última avaliação antropométrica geral. O objetivo 

destas avaliações foi acompanhar a evolução do estado nutricional dos alunos ao 

longo da época (Anexo D). Estas avaliações consistiam na medição da estatura, 

com recurso a um estadiómetro SECAâ bodymeter 206, medição do peso, com 

recurso a uma balança SECAâ 813 e perímetro da cintura, com recurso a uma fita 

antropométrica SECAâ 201. Nos alunos dos escalões de competição foram ainda 

avaliadas as pregas cutâneas (tricipital, subescapular, íliocristal, crural e 

geminal), com recurso a um lipocalibrador SlimGuideâ, bem como os perímetros 

do braço (braquial), da coxa (crural) e do gémeo (geminal). As avaliações 

antropométricas foram realizadas de acordo com o protocolo “The International 

Society Advancement of Kinanthropometry” (ISAK)1. A percentagem de massa 

gorda foi calculada através das equações de Lozano-Berges G. et al.2 e de 

                                         

1 Marfell-Jones, M. J., Olds, T., Stewart, A. D., & Carter, L. (2006). International Standards for 
Anthropometric Assessment. Adelaida: International Society for the Advancement of Kinanthropometry. 

2 Slaughter MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswill CA, Stillman RJ, Van Loan MD, et al. Skinfold equations for 
estimation of body fatness in children and youth. Human Biology, 1988;60:709-23.  
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Slaughter et al.3 . Já a percentagem de massa muscular foi calculada de acordo 

com a equação de Poortmans et. al.4 

Após a avaliação antropométrica inicial, o diagnóstico do estado nutricional 

dos alunos foi realizado através das curvas de crescimento do IMC (kg/m²)5  para 

a idade, da OMS, sendo atribuído a cada aluno uma categoria de percentil 

correspondente a baixo peso, ou normoponderal ou excesso de peso ou obesidade. 

Foram identificados 39 alunos com excesso de peso, 19 alunos com obesidade, 2 

alunos com baixo peso e 155 alunos normoponderais. No total foram realizadas 

215 avaliações antropométricas. O perímetro da cintura (PC) foi classificado de 

acordo com os percentis de referência de Sardinha et al.6. 

 Os alunos dos ENC com percentis de IMC correspondentes a excesso de peso 

e obesidade, bem como a baixo peso, foram inseridos numa metodologia, 

designada “Plano de Seguimento”, que consistia na realização de uma avaliação 

antropométrica mensal e na realização de consultas de aconselhamento alimentar 

regulares ao longo da época. Inicialmente foram selecionados 31 alunos. Aos 

alunos dos escalões de competição, foram atribuídos “Planos de Seguimento” a 

todos os que cumprissem os requisitos: categoria de percentil de IMC 

                                         

3 Lozano-Berges, G., Matute-Llorente, Á., Gómez-Bruton, A., González-Agüero, A., Vicente-Rodríguez, G., 
& Casajús, J. (2019). Accurate Prediction Equation to Assess Body Fat in Male and Female Adolescent 
Football Players. International Journal Of Sport Nutrition And Exercise Metabolism, 29(3), 297-302.  
4 Poortmans, J., Boisseau, N., Moraine, J., Moreno-Reyes, R., & Goldman, S. (2005). Estimation of Total-
Body Skeletal Muscle Mass in Children and Adolescents. Medicine & Science In Sports & Exercise, 37(2), 
316-322.  
5 IMC (kg/m²) = peso(kg) / estatura²(m) 

6 Sardinha LB, Santos R, Vale S, Coelho e Silva MJ, Raimundo AM, Moreira H, et al. Waist circumference 
percentiles for Portuguese children and adolescents aged 10 to 18 years. European journal of pediatrics. 
2012; 171(3):499-505. 
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correspondentes a baixo peso ou excesso de peso e/ou obesidade e apresentassem 

uma percentagem de massa gorda superior a 20%7. Foram selecionados 7 alunos 

que cumpriam estes critérios. 

Ao longo da época foram vários os alunos que deixaram de ter “Plano de 

Seguimento” ora porque desistiram da escola, ora por não comparecerem 

continuamente às consultas. No final da época, 24 alunos encontravam-se em 

plano de seguimento, dos quais acompanhei 9. 

Após o fecho das escolas Dragon Force, no decorrer da pandemia do Covid-

19, as consultas de plano de seguimento foram asseguradas por videoconferência, 

sendo os valores do peso e altura autoreportados pelos alunos.  

 

 

Consultas de Nutrição 

Apesar de um dos objetivos da época ser realizar pelo menos uma consulta 

de nutrição a cada aluno da escola, foi dada prioridade aos alunos com “Plano de 

Seguimento”. 

Nas consultas de nutrição, os valores do peso, estatura, perímetros e pregas 

cutâneas foram avaliados e registados, bem como os antecedentes pessoais de 

doenças, alergias/ intolerâncias alimentares do aluno e frequência da prática de 

atividade e exercício físico. Posteriormente, era realizada uma anamnese 

                                         

7 M.H. Slaughter, T.G. Lohman, R.A. Boileau, C.A. Horswill, R.J. Stillman, M.D. Van Loan and D.A. 

Bemben (1988). Skinfold Equations for Estimation of Body Fatness in Children and Youth. Human 

Biology, 60, pp. 709-723. 
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alimentar, através do questionário de avaliação da ingestão alimentar nas 24h 

anteriores, sendo registado o local e horário das refeições, bem como a sua 

constituição e ainda estimada a a porção dos alimentos e bebidas com recurso ao 

manual fotográfico do IAN-AF8. O posterior aconselhamento alimentar foi 

realizado com o intuito de melhorar os hábitos alimentares dos alunos, tornando 

as refeições mais saudáveis e equilibradas do ponto de vista nutricional, tendo 

sempre em conta as preferências alimentares dos alunos.  

Nos alunos que se encontravam em “Plano de Seguimento”, ou alunos que 

tiveram mais do que uma consulta, as consultas seguintes tinham como principal 

objetivo reavaliar antropometricamente e ajustar os aconselhamentos 

alimentares realizados anteriormente.  

No total, foram realizadas 109 consultas de aconselhamento alimentar das 

quais 55 correspondem a consultas de “Plano de Seguimento” e 54 correspondem 

a primeiras consultas. 

 

Atividades Lúdicas, Sessões de Educação Alimentar e Materiais 

Informativos 

Durante a época desportiva na Dragon Force Valadares, foram realizadas 

atividades lúdicas quer com EC, quer com ENC (Anexo E). A primeira atividade foi 

a “Taça da Alimentação”, atividade inserida num torneiro interescolas, que 

                                         

8  Torres D, Faria N, Sousa N, Teixeira S, Soares R, Amorim H, Guiomar S Loba- to L, Oliveira C, Correia D, 
Carvalho C, Vilela S, Severo M, Lopes C. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-
2016: Manual Fotográfico de Quantificaça ̃o de Alimentos. Universidade do Porto, 2017. ISBN: 978-989-746-
182-8. Disponível em: www.ian-af.up.pt.  
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contou com a participação dos ENC. Nesta atividade, os alunos aprenderam sobre 

a importância da nutrição no desempenho e recuperação muscular dentro de 

campo, enquanto preparavam a “merenda do dragão”. A segunda atividade teve 

como tema o Halloween onde foram explicadas aos alunos as principais vantagens 

do consumo de abóbora, sendo, posteriormente, distribuídos queques de abóbora 

para degustação. A terceira atividade foi alusiva ao Natal com os ENC. Teve como 

tema “Bowling do Pai Natal”, em que foi pedido aos alunos que tentassem 

derrubar garrafas de água com uma bola. Mediante o número de garrafas de água, 

eram foram feitas perguntas sobre alimentação saudável para debaterem em 

equipa. No final da atividade, os alunos puderam decorar e degustar bolachas de 

aveia. A quarta atividade realizou-se com os alunos dos escalões Iniciação B1, C1 

e Básico B1, e tinha como principal objetivo ensinar os alunos a associar os 

alimentos da Roda dos Alimentos à principal função que estes desempenham no 

corpo humano.  

Para além das atividades lúdicas em campo, foram também realizadas duas 

sessões de educação alimentar, no período de confinamento, para alunos e pais. 

Os temas abordados nestas sessões foram: “Nutrição e recuperação do treino” 

(Anexo F) e “Alimentação em período de isolamento – O que podemos 

fazer?”(Anexo G). 

Com a suspensão das atividades presenciais, houve a necessidade e possibilidade 

de realizar outras tarefas: elaboração de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 

“Suplementação utilizada no Crossfit e treino de resistência”, adaptação dos 

folhetos de educação alimentar utilizados nas consultas para alunos com restrição 

alimentar de lactose. Foi ainda elaborada uma sessão alimentar online para alunos 
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e EE, onde foram disponibilizadas algumas opções alimentares práticas (snacks) 

de baixa densidade energética e que os alunos gostassem de preparar em casa. 

Por último, foi elaborada uma newsletter que consistiu no resumo de um artigo 

científico, apresentado na forma de infografia,para integrar a Newsletter mensal 

que é partilhada com todos os elementos da equipa de Nutrição. O tema do artigo 

escolhido foi “Restrição energética intermitente em Jovens Obesos”, tendo sido 

posteriormente apresentado e discutido em contexto de formação da equipa de 

Nutrição, onde todos os elementos partilharam os artigos científicos escolhidos e 

foram debatidos os resultados e metodologia dos mesmos. 

 

 

4.2. Mean Machine Crossfit  

Avaliação Antropométrica 

Numa fase inicial, foram realizadas avaliações antropométricas a todos os 

atletas que demonstraram interesse em serem acompanhados para que pudessem 

atingir os seus objetivos pessoais. Para isso, foram registados o valor do peso do 

atleta com recurso à balança SECAâ 813, a estatura com recurso a um 

estadiómetro SECAâ bodymeter 206, os perímetros do braço, o PC, do glúteo, da 

coxa e do gémeo com a fita antropométrica LufkinÒ modelo W606PM, bem como 

as pregas cutâneas: tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaca, abdominal, 

supraespinal, crural e geminal utilizando o lipocalibrador HarpendenÒ. Todas as 

avaliações antropométricas foram realizadas de acordo com o protocolo “The 

International Society Advancement of Kinanthropometry” (ISAK)1. A percentagem 
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de MG em mulheres foi calculada de acordo com a equação de Evans9, e nos 

homens de acordo com a média das equações de Withers et al.10 e Reilly et al11. 

A massa muscular foi calculada com base na equação de Lee et al.12. 

 

Consultas de Nutrição 

Após a recolha dos dados antropométricos dos atletas, procederam-se as 

consultas de nutrição. Nas consultas o atleta foi questionado sobre o seu objetivo, 

sobre os hábitos alimentares e preferências, sendo o plano alimentar elaborado 

com base nesses aspetos. As necessidades energéticas foram calculadas 

multiplicando o valor da Taxa Metabólica de Repouso, calculada pelas equações 

de Cuningham13 e Harris and Benedict14, pelo valor do fator de atividade 

correspondente à frequência e intensidade de treino do atleta. 

Os planos alimentares foram elaborados em conjunto com o atleta 

durante o tempo da consulta (aproximadamente 60 minutos). Durante o período 

de confinamento, as consultas foram realizadas por videoconferência, sendo os 

valores do peso auto reportados pelos atletas. 

                                         

9 Misic, M., Evans, E., Rowe, D., & Arngrímsson, S. (2005). Skinfold Prediction Equation For Collegiate 
Athletes Developed Using A Four-component Model. Medicine & Science In Sports & 
Exercise, 37(Supplement), S302.  
10 Withers, R., Craig, N., Bourdon, P., & Norton, K. (1987). Relative body fat and anthropometric 
prediction of body density of male athletes. European Journal Of Applied Physiology And Occupational 
Physiology, 56(2), 191-200.  
11 Reilly, T., George, K., Marfell-Jones, M., Scott, M., Sutton, L., & Wallace, J. (2009). How Well do 
Skinfold Equations Predict Percent Body Fat in Elite Soccer Players?. International Journal Of Sports 
Medicine, 30(08), 607-613.  
12 Lee, R., Wang, Z., Heo, M., Ross, R., Janssen, I., & Heymsfield, S. (2000). Total-body skeletal muscle 
mass: development and cross-validation of anthropometric prediction models. The American Journal Of 
Clinical Nutrition, 72(3), 796-803. 
13 Haaf, T., & Weijs, P. (2014). Resting Energy Expenditure Prediction in Recreational Athletes of 18–35 
Years: Confirmation of Cunningham Equation and an Improved Weight-Based Alternative. Plos ONE, 9(10). 
14 Harris, J., & Benedict, F. (1918). A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proceedings Of The 
National Academy Of Sciences, 4(12), 370-373.  
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No total, foram realizadas 40 consultas, das quais 12 consultas corresponderam 

a consultas de seguimento e 28 consultas corresponderam a primeiras consultas. 

 

Sessões de Educação Alimentar e Materiais Informativos 

Na box MMC, foi realizada uma palestra para os atletas intitulada “Nutrição e 

Atividade Física” (Anexo H), onde foram abordadas questões como alimentação 

saudável, necessidades energéticas, principais mitos, nutrição e performance e 

suplementação. No período de isolamento, foi elaborado um manual intitulado 

“SARS-Cov-2, COVID-19 e Nutrição” (Anexo I), com base nas recomendações das 

organizações competentes (OMS e Direção – Geral da Saúde); um manual de 50 

páginas com dicas e respostas a várias questões relacionadas com a alimentação 

durante a quarentena.  

 

4.3. Participação em congressos e formações científicas (Anexo J) 

- Segunda edição do ciclo de palestras “Nutriday – Nutrição na Atleta” 

promovido pela Suniporto, realizado no dia 22 de fevereiro de 2020. 

- Congresso “Sports Science Summit 2020” organizado pelo núcleo de 

estudantes de desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 

parceria com a Improve Health and Performance. Teve lugar na UTAD no dia 28 

de fevereiro de 2020. 

- Simpósio: “Nutriens Academy International Symposium” organizado pela 

Bwizer no dia 29 de fevereiro de 2020. 
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- Webinar “Industry-Presented Webinar: Nutrition for Performance: Theory and 

Effective” promovido pelo The American College of Sports Medicine, no dia 10 de 

abril de 2020. 

- Curso de Formação Profissional: “Curso Online: Nutrição Avançada no 

Desporto” promovido pela Bwizer, com a duração de 40 horas decorridas de 6 de 

junho de 2020 a 20 de junho de 2020. 

 

4.4. Trabalhos complementares  

- Elaboração de uma revisão bibliográfica, denominada “Efeito da Dieta 

Cetogénica na Performance Desportiva”. 

 

5. Conclusões 

Assim termina uma etapa muito desafiante e enriquecedora da minha vida. 

Uma etapa com muitos altos e baixos, muitos obstáculos pelo caminho, mas 

que me fizeram crescer quer em termos pessoais, quer em termos profissionais 

e académicos. 

Uma das muitas vantagens de fazer este estágio foi, sem dúvida, preparar-

me para aquilo que é a vida adulta e o mundo do trabalho. Aprimorou o meu 

sentido de responsabilidade, a minha maturidade e a maneira como encaro o 

mundo e me relaciono com os outros. Ter estagiado dentro de uma equipa 

multidisciplinar ensinou-me que, por melhores profissionais que sejamos, 

haverá sempre situações que não conseguiremos resolver apenas com o nosso 

conhecimento. Acima de tudo mostrou-me que não há problema se não 
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soubermos tudo sobre determinado assunto, desde que tenhamos a vontade de 

procurar respostas.  

Desta experiência levo muito conhecimento, muita vontade de trabalhar, 

de aprender, ferramentas de comunicação para vários públicos, mas levo 

também comigo várias pessoas que tanto me ensinaram e ajudaram durante 

este período.  

Aprendi que no dia em que ficar na minha zona de conforto, será o dia em 

que deixarei de ter a oportunidade de ser uma boa profissional.  
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Anexo A – Declaração de duração e carga horária do estágio 
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Anexo B – Parecer do orientador de estágio 
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Anexo C – Parecer do coorientador de estágio 
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Anexo D – Avaliações antropométricas 

 

 

Tabela 1 – Valores de frequência absoluta relativos à classificação de categoria de percentil de 

IMC dos alunos na avaliação antropométrica inicial e na avaliação antropométrica intermédia. 

 

 

 

Gráfico 1 – Comparação da classificação de categoria de percentil de IMC dos alunos na 

avaliação antropométrica inicial e intermédia. 
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Gráfico 2 – Comparação da percentagem de massa gorda média por equipa, entre a 

avaliação antropométrica inicial e a avaliação antropométrica intermédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Sub 10 Sub 11 Sub 12 Sub 13 Sub 15

%

AAI AAInt



 

 

 

22 

Anexo E - Atividades Lúdicas Dragon Force Valadares 

Atividade 1: Taça da Alimentação: “Do Alimento ao Rendimento: 

preparação e degustação de uma super merenda do dragão” 

Data da atividade: 19 de outubro de 2019  

Local: Complexo Desportivo de Valadares 

Público Alvo: Atletas dos ENC 

Descrição da atividade: Esta atividade estava inserida num torneio interescolas 

que decorreu no campo do Valadares Gaia Futebol Clube e consistia na elaboração 

da “Merenda do Dragão”. Esta era constituída por 3 ingredientes: iogurte que 

simbolizava a resistência muscular em campo, os cereais que representavam a 

velocidade durante o jogo e os frutos vermelhos que representavam a 

recuperação. Enquanto os alunos preparavam a merenda, as nutricionistas faziam 

uma breve explicação dos benefícios destes alimentos na performance e saúde dos 

atletas. 

Materiais Necessários:  

- Folheto informativo com a constituição da “Merenda do Dragão”; 

- Copos e colheres de plástico; 

- Iogurte natural sem adição de açúcar; 

- Cereais de pequeno almoço sem adição de açúcar; 

- Frutos vermelhos congelados;  

 

 

  

 



 

 

 

23 

Atividade 2: “Halloween” 

Data da atividade: 31 de outubro de 2019 

Local: Complexo Desportivo de Valadares 

Público alvo: Iniciação B1, Expert B1, Sub9, Competição Sub10, Competição 

Sub11, Competição Sub13 e Competição Sub15. 

Descrição da atividade: Assinalou-se a data comemorativa do Halloween para 

promover o consumo de abóbora por parte dos alunos. Nesta atividade foram 

confecionados e distribuídos queques de abóbora. 

Receita dos queques de abóbora: 

Ingredientes: 

- 1kg de abóbora sem casca cortada aos cubos 

- 1 chávena de sumo de laranja  

- 2 colheres de sopa de canela 

- Côco ralado e pepitas de chocolate negro q.b para decorar  

Método de preparação: 

Num tacho, com lume brando, misturar o sumo de laranja com a abóbora e deixar 

cozer durante 10 minutos. Adicionar as duas colheres de sopa de canela à mistura 

e uniformizar. Deixar a mistura cozinhar durante 20 minutos. Assim que a abóbora 

estiver cozida, triturar com a varinha mágica e deixar esfriar. Adicionar côco 

ralado e enrolar a massa em formas, decorar com uma pepita de chocolate negro 

e servir. 

 

Materiais Necessários:  

- Queques de abóbora; 
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- Decorações de Halloween (máscaras de cartolina em forma de abóbora, velas 

em forma de abóbora...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3: “Bowling do Pai Natal” 

Data da atividade: 16 de dezembro de 2019 

Local: Complexo Desportivo de Valadares 

Público alvo: Básico B1 e C1, Iniciação B1 e C1, Sub7 e Sub8B 

Descrição da atividade: Aproximando-se a época do Natal, fez-se uma atividade 

dinâmica com os alunos onde se utilizaram garrafas de plástico contendo água no 

fundo, umas fitas de cor no topo e uma imagem do pai natal colada. Os alunos 

tinham de atirar uma bola e tentar derrubar o maior número de garrafas. 

Consoante a cor das fitas das garrafas derrubadas, os alunos podiam escolher a 

dificuldade das questões que lhes seriam colocadas. As questões colocadas foram 

sobre alimentação saudável, abordando temas como: comparação de valores 

energéticos de alimentos, importância dos alimentos no desempenho desportivo...  
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As respostas às perguntas eram discutidas em grupo, para promover também o 

debate de ideias entre os alunos.  

No final da atividade, os alunos puderam degustar bolachas de aveia com a 

opção de as rechear com vários recheios desde compota de frutas sem adição de 

açúcar, iogurte natural magro, chocolate negro com uma percentagem superior a 

70% de cacau.  

Receita das bolachas de aveia (para aproximadamente 150 bolachas): 

Ingredientes: 

- 3 bananas médias 

- 1 ovo  

- 100g  de flocos de aveia integrais 

- 1 colher de sopa de canela em pó 

- 1 colher de sopa de mel 

Método de preparação: 

Triturar as bananas com o auxílio de um garfo até se obter a consistência 

de puré. De seguida, adicionar o ovo, a aveia e a canela e misturar bem. Num 

tabuleiro forrado com papel vegetal, dispor a massa em pequenas esferas e moldá-

las com formas alusivas ao Natal. Levar ao forno previamente aquecido a 180 graus 

durante 10 minutos.  

Decorar com recheios a gosto. 

Materiais Necessários: 

- Bolachas de aveia; 

- Compota de fruta sem adição de açúcar; 

- Iogurte natural magro; 
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- Chocolate com percentagem superior a 70% de cacau; 

- Garrafas de plástico decoradas com enfeites de Natal; 

- Bola de futebol; 

- Decorações de Natal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4: Roda dos Alimentos 

Data da atividade: 18 de fevereiro de 2020 

Local: Complexo Desportivo de Valadares 

Público Alvo: Iniciação B1 e C1 e Básico B1 

Descrição da Atividade: esta atividade tinha como principal objetivo dar a 

conhecer os grupos de alimentos da roda dos alimentos aos alunos. Para isso, 

dividiram-se os grupos de alimentos por cores e colocaram-se cones com cartolinas 

de cor correspondente aos dos grupos da roda no campo. Dividiram-se as turmas 

em 2 equipas. As nutricionistas colocavam música, e os alunos tinham de correr 
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ou saltar. Assim que a música parasse, a nutricionista erguia uma carta com um 

alimento e os alunos tinham de o associar a um grupo alimentar da roda dos 

alimentos e correr até ao cone que tinha a cartolina da cor correspondente ao 

grupo alimentar da roda identificado. A equipa que fosse mais rápida a juntar-se 

no cone, ganhava. 

Materiais Necessários: 

- Cartolinas coloridas; 

- Cones de treino/jogo; 

- Maquete da roda dos alimentos; 

- Cartas com imagens de alimentos; 

- Dispositivo eletrónico para reprodução de música; 
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Anexo F- Plano de sessão “Nutrição e recuperação do treino” Dragon 

Force Valadares 

 

Tema: “Nutrição e recuperação do treino” 

Público alvo: Atletas do escalão de competição Sub12 e encarregados de educação 

Data: 29 de maio de 2020 

Local: Plataforma Zoom 

Duração: 40 minutos 

Objetivo Geral: Informar os atletas e EE sobre como assegurar uma correta 

recuperação no final de cada treino e/ou jogo. 

Objetivos específicos: 

- Explicar aos atletas e aos EE os grupos alimentares mais importantes na 

recuperação de um treino; 

- Dar exemplos de alimentos inseridos nos grupos alimentares referidos 

anteriormente; 

- Dar exemplos de refeições pós treino que otimizem a recuperação (lanches ou 

jantares); 

- Realçar o papel da hidratação na recuperação; 

Metodologia: 

Apresentação em Power Point® via Zoom®. 

Materiais: 

- Computador 
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Anexo G - Plano de sessão “Alimentação em período de isolamento – O 

que podemos fazer?” Dragon Force Valadares 

Tema: “Alimentação em período de isolamento – O que podemos fazer?” 

Público alvo: Atletas do escalão de competição Sub12 e encarregados de educação 

Data: 04 de junho de 2020 

Local: Plataforma Zoom 

Duração: 40 minutos 

Objetivo Geral: Ajudar os atletas e EE a encontrarem opções equilibradas para 

ingerirem durante o período de isolamento, comprometendo o mínimo possível a 

composição corporal. 

Objetivos específicos: 

- Consciencializar os atletas e EE para o facto de, estando em casa, têm um gasto 

energético menor, e consequentemente uma maior probabilidade de aumentar o 

peso; 

- Dar exemplos de lanches e snacks com menos de 100kcal, equilibrados, saborosos 

e práticos; 

- Sensibilizar para uma boa hidratação e para a prática regular de atividade e/ou 

exercício físico; 

- Ensinar a fazer uma receita de bolo de caneca, no sentido e sensibilizar para a 

quantidade das porções consumidas; 

Metodologia: 

Apresentação em Power Point® via Zoom®. 

Materiais: 

- Computador 
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Anexo H - Plano de sessão palestra “Nutrição e Atividade Física” Mean 

Machine Crossfit 

Tema: “Nutrição e atividade física”  

Público alvo: Atletas da box MMC 

Data: 15 de fevereiro de 2020 

Local: Mean Machine Crossfit  

Duração: 60 minutos 

Objetivo Geral: Informar os atletas acerca do papel que a nutrição desempenha 

no rendimento desportivo e na saúde. 

Objetivos específicos: 

- Consciencializar os atletas sobre o que significa ter uma alimentação saudável; 

- Explicar o cálculo das necessidades energéticas e a sua aplicabilidade para o 

cumprimento do objetivo de cada atleta; 

- Esclarecer alguns mitos acerca da nutrição desportiva e da nutrição em geral; 

- Informar acerca do impacto da nutrição na performance desportiva; 

- Explicação e desmitificação da utilização de alguns suplementos no desporto em 

geral; 

Metodologia: Apresentação em Power Point®. 

Materiais: 

- Projetor 

- Computador  

- Ponteiro 



 

 

 

31 

Anexo I - Manual “SARS-Cov-2, COVID-19 e Nutrição” Mean Machine Crossfit 
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Anexo J - Certificados de cursos e eventos científicos 
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 Maria Inês Costa Martins De Sousa 

 natural de Santo tirso, nascido(a)em 27-11-1997,
titular do n.º de identificação 15191439, válido até 14-02-2022,

frequentou o curso de Formação Profissional: 

 NUTRIENS ACADEMY INTERNATIONAL
SYMPOSIUM (FEV 2020) - PORTO 

 de 29-02-2020 a 29-02-2020 com a duração de 8 horas.
Certificado n.º 820/2020 de acordo com o modelo publicado

na Portaria n.º 474/ 2010 de 8 de julho. 
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na Portaria n.º 474/ 2010 de 8 de julho. 
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