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Resumo 

O envelhecimento é um dos processos que mais se evidencia nas sociedades 

actuais. A preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida desta 

população por parte de diferentes entidades, é cada vez mais notória. Isto 

porque o envelhecimento geralmente está associado a limitações fisiológicas e 

funcionais, por isso algumas medidas devem ser tomadas no sentido de 

garantir uma boa qualidade de vida aos idosos. Uma das principais formas de 

evitar minimizar e/ou reverter muitos dos declínios físicos, psicológicos e 

sociais que frequentemente acompanham a idade avançada, é a actividade 

física. 

Neste estágio que nos propusemos realizar tivemos como objectivo contribuir 

para a melhoria das capacidades físicas dos alunos, em três turmas de idosos 

e também para a socialização, melhorando o bem-estar e a qualidade de vida 

dos mesmos. 

Na primeira turma leccionamos um grupo cuja preocupação visava o “efeito do 

exercício na prevenção da osteoporose e quedas”, e baseou-se em 

essencialmente em sessões de plataformas de “step” – Faculdade do Desporto 

da Universidade do Porto; Na segunda turma cujo objectivo consistia na 

hipertrofia muscular foi efectuado um trabalho de força muscular, através do 

Treino Resistido - Faculdade do Desporto da Universidade do Porto; A terceira 

turma teve aulas no Centro Cultural de Santo Adrião em Braga e realizamos 

um trabalho com idosos institucionalizados, com um nível de autonomia muito 

reduzido. 
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Abstract 

One of the natural processes that is most noticeable in society today is ageing. 

Great concern over the well being and quality of life of the elderly on behalf of 

entities is ever more noticeable. As ageing is usually associated with 

physiological and functional limitations, measures should be taken to guarantee 

a better life quality for the elderly. One of the main ways to avoid, minimize 

and/or even revert many of the physical, physiological and social decline that 

often is associated with ageing is through physical activity. 

In this traineeship a goal is proposed to contribute to the improvement of 

physical capacities of the students in three classes/groups of elderly people and 

to socialise and thereby improve their well being and quality of life. 

In the first class a group was taught concerning the effect of exercise on the 

prevention of osteoporosis and fall, based on sessions with the “step” platform – 

Faculty of Sport of the University of Minho. The second class was taught 

muscle strengthening based on resisting training, so as to oppose muscular 

hypertrophy on, based on sessions with the “step” platform – Faculty of Sport of 

the University of Minho. The third class, taught at the Cultural Centre Santo 

Adrião – Braga, with institutionalised elderly people with a reduced level of 

autonomy. 
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Résumé 

Le vieillissement est un processus bien évident dans les sociétés d'aujourd'hui. 

Le bien-être et la qualité de vie de cette population devient une preocupation de 

plus en plus apparente par différentes entités. C'est parce que le vieillissement 

est souvent associée à des limitation physiologiques et fonctionnelles, donc 

certaines mesures doivent être prises pour assurer une bonne qualité de vie 

pour les personnes âgées. L'activité physique est l'une des principales façons 

de prévenir et de minimiser un grand nombre de déclins physiques, 

psychologiques et sociaux qui accompagnent souvent la vieillesse.  

Par ce stage nous nous sommes engagés à contribuer pour améliorer les 

capacités physiques des élèves de trois classes pour les personnes âgées, et 

aussi pour, l'amélioration de leur socialisation, de leur bien-être et de leur 

qualité de vie. 

On a lectioner un groupe d’élèves dont l'objectif était l ' «effet de l'exercice dans 

la prévention de l'ostéoporose et des chutes". Les exercices étais basés 

essentiellement sur les plates-formes séances de "step" - Faculté de Sport, 

Université de Porto; la deuxième classe dont le but se composait de 

l'hypertrophie musculaire, les élèves ont realizes un travail musculaire par 

l'entraînement en résistance - Collège sportif de l'Université de Porto; Le 

troisième groupe a suivi des cours au Centro Cultural de Santo Adrião à Braga. 

Nous avons travaillés avec des personnes âgées institutionnalisées, qui 

presentais un niveau de autonomie très limitée. 
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1. Introdução 

Uma das principais características dos países europeus neste novo milénio é o 

crescente aumento de pessoas idosas. A esperança média de vida tem 

aumentado significativamente e, em contrapartida, têm nascido cada vez 

menos crianças (ONU, 2002). 

O envelhecimento tem sido descrito como um processo inerente a todos os 

seres vivos e que se caracteriza pela perda de adaptação e pela contínua e 

progressiva deterioração dos tecidos e sistemas fisiológicos com 

consequências ao nível da sua funcionalidade e saúde (Spirduso et al., 2005). 

Importa, portanto, atenuar os efeitos do envelhecimento nos diversos sistemas 

fisiológicos, no sentido de prolongar a sua funcionalidade e melhorar a sua 

qualidade de vida. 

São cada vez mais os estudos que evidenciam a importância da actividade 

física na minimização da degeneração provocada pelo envelhecimento, 

possibilitando ao idoso manter uma qualidade de vida activa. O American  

College of Sports Medicine (ACSM, 1998) refere que as causas que provocam 

o declínio físico, à medida que envelhecemos, são múltiplas: vão desde o 

envelhecimento biológico, passando pelas doenças, até aos níveis muito 

baixos de actividade física provocados por estilos de vida muito sedentários.  

Vários autores referem, também, que estilos de vida sedentários e menos 

saudáveis ao longo da nossa vida, vão acentuar um envelhecimento precoce. A 

inactividade física é actualmente referida como um dos principais factores que 

contribui para o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças crónicas 

degenerativas, tais como as cardiovasculares (Spirduso et al., 2005). Para 

Mazzeo et al. (1998), uma combinação da idade biológica com grande 

incidência de doenças crónicas, juntamente com má alimentação e extremo 

sedentarismo são factores que contribuem para a fragilidade física.  

Sabe-se que, com o prolongamento da vida, a capacidade funcional dos vários 

órgãos vai diminuindo, aumentando a prevalência das doenças crónicas e a 
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incidência das situações agudas. A fragilidade física do idoso vai aumentando 

progressivamente ao longo dos anos, o organismo envelhece e vai perdendo 

gradualmente as suas faculdades. No entanto, este processo desencadeia-se a 

um ritmo diferente de pessoa para pessoa. O envelhecimento é para além de 

tudo um processo individual (Spirduso et al., 2005)..  

Marques (1992) refere que o envelhecimento é um processo de degeneração 

biológica sujeito a leis naturais geneticamente determinadas que se 

manifestam de diferentes formas. Matsudo (1997) reforça a ideia ao considerar 

que o processo de envelhecimento não varia, necessariamente, de forma linear 

com a idade, apresentando consideráveis variações de indivíduo para 

indivíduo. Guedes (2001) salienta ainda que é um processo individualizado de 

interacção com o ambiente, em que o factor genético define probabilidades e o 

meio funciona como modelador do processo. Podemos por isso considerar que 

a menor estimulação leva à debilidade muscular e à perda funcional, 

influenciando a condição do idoso, privando-o muitas vezes de uma vida 

autónoma e digna.  

De acordo com vários autores, dos quais salientamos Berger (1989) e 

Shephard (1991), o declínio linear das capacidades funcionais, que se inicia 

por volta dos 30 anos, pode ser substancialmente modificado pelo exercício, 

pelo controlo do peso e pela dieta. Para Okuma (1998) várias pesquisas 

demonstram que mais de metade do declínio da capacidade física dos idosos é 

devido à inactividade e à expectativa de enfermidades. Vários estudos sugerem 

que 50% do declínio físico, frequentemente atribuído ao envelhecimento 

biológico, na realidade é provocado pela atrofia, pelo desuso, resultante da 

inactividade física que caracteriza os países industrializados (Spirduso e 

Asplund, 1995). 

Foi precisamente nesta perspectiva que optamos por realizar este estágio; o de 

adquirir novas competências e aumentar os conhecimentos no ensino da 

actividade física para a terceira idade, e assim conseguir contribuir para 

melhorar a funcionalidade, o bem-estar e qualidade de vida dos idosos 
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envolvidos nos nossos grupos de trabalho, bem como, “despertá-los”, motivá-

los para a continuidade de uma manutenção física regular. 

Este estágio realizou-se em três turmas, e o trabalho efectuado em cada uma 

delas tinha objectivos específicos, tais como: na primeira turma visava o “efeito 

do exercício na prevenção da osteoporose e quedas”, e baseou-se 

essencialmente em sessões de plataformas de “step” – Faculdade do Desporto 

da Universidade do Porto; Na segunda turma consistia, na hipertrofia muscular 

e foi efectuado um trabalho de força muscular, através do Treino Resistido - 

Faculdade do Desporto da Universidade do Porto; A terceira turma teve aulas 

no Centro Cultural de Santo Adrião em Braga e realizamos um trabalho com 

idosos institucionalizados, com um nível de autonomia muito reduzido. 
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2. Revisão Sistemática da Bibliografia  

2.1. O envelhecimento e (in)actividade física 

O crescimento humano apresenta uma evolução fisiológica que para Moraes 

(2006) é dividido em: gravidez, amamentação, infância, adolescência, fase 

adulta e terceira idade. Durante essas fases podem surgir patologias, pois 

estamos expostos a riscos que podem ser ambientais ou biológicos e que 

podem colocar a nossa vida em risco. O que observamos hoje, relativamente à 

terceira idade, é que existem cada vez melhores cuidados médicos que 

associados a um diagnóstico mais rigoroso originam invariavelmente um 

aumento da população nesta faixa etária, principalmente nos países mais 

desenvolvidos (WHO, 2003). 

No entanto, essa maior longevidade não significa necessariamente uma maior 

qualidade de vida, o que realmente não deixa de ser um contra-senso, pois o 

esforço para prolongar os anos de vida não é acompanhado em termos de 

saúde e bem-estar.  

Segundo Spirduso et al. (2005) o envelhecimento tem sido descrito como um 

processo ou conjunto de processos inerentes a todos os seres vivos e que se 

expressa pela perda da capacidade de adaptação e pela diminuição da 

funcionalidade estando associado a alterações físicas e fisiológicas, sendo 

estas intrínsecas, progressivas e irreversíveis. A perda de capacidades na 

terceira idade assenta fundamentalmente em dois factores: o desuso e a 

degeneração. Estes factores estão inter-relacionados e levam a um 

enfraquecimento generalizado e a um declínio das funções biológicas e do 

rendimento psicomotor. Ainda segundo os mesmos autores, para além de ser 

determinante para a funcionalidade dos idosos, a actividade física regular 

desempenha um papel de extrema importância uma vez que pode dar um novo 

sentido à vida do idoso, podendo mesmo tornar-se num substituto do trabalho, 

melhorando a sua aptidão física, disciplina, rigor, criatividade e organização. 

Segundo Okuma (1998), a actividade física regular e sistemática aumenta ou 

mantém a aptidão física da população idosa e tem o potencial de melhorar o 



6 

 

bem-estar funcional e emocional e, consequentemente, diminuir a taxa de 

morbilidade e de mortalidade nessa população. 

Apesar da existência de abundante informação que visa promover a actividade 

física, vários estudos continuam a demonstrar que uma percentagem 

relativamente alta da população mantém-se inactiva ou não se exercita a uma 

intensidade e duração suficiente para obter benefícios ao nível da saúde 

(USDHHS, 1996; Bauman, 2001). 

O sedentarismo é, hoje em dia, considerado um importante factor de risco para 

o desenvolvimento de doenças crónicas degenerativas, em particular as 

cardiovasculares, sendo, directa ou indirectamente, responsável por uma 

grande percentagem da morbilidade e mortalidade nos países desenvolvidos 

(Booth et al., 2002). Este desuso é um factor significativo na perda da 

funcionalidade e no estado de saúde fragilizado, habitualmente associado ao 

envelhecimento 

É pois nossa opinião que os idosos devem praticar exercício físico de uma 

forma regular, e que sejam tidas em conta as suas necessidades, expectativas 

e crenças, pois dessa forma estamos a ajudá-los a que se sintam melhor e se 

aceitem a si mesmo e aos demais.  

A aquisição e manutenção de um estilo de vida activo tornou-se pois 

determinante, no domínio da saúde pública, especialmente pelas suas 

implicações na mortalidade e morbilidade das populações (Mota et al., 2005).  

Devem ser criados bons hábitos: alimentação equilibrada, horas de sono 

adequadas, abstinência de álcool, drogas, tabaco e prática regular de 

actividade física. A conjugação destes factores pode atenuar o processo de 

envelhecimento prematuro. Salientamos também que a 

manutenção/desenvolvimento das funções do aparelho locomotor, principal 

responsável pelo desempenho das actividades quotidianas e pelo grau de 

independência e autonomia do idoso, são fundamentais para o seu bem-estar. 



7 

 

2.2. Princípios metodológicos do treino de força 

A elaboração de um programa de actividade física para a terceira idade deve 

fundamentalmente, ter como objectivo o aumento ou a manutenção da 

funcionalidade, ou seja deve levar o idoso a cumprir as suas necessidades 

básicas diárias (ACSM, 2001), promover benefícios fisiológicos, metabólicos 

(Campbell et al., 1995), psicológicos (Mazzeo et al., 1998) e melhorar sua 

qualidade de vida (WHO, 2003). 

No sentido de tornar o idoso mais activo e produtivo para realização das suas 

tarefas do dia-a-dia, o trabalho de resistência aeróbia, flexibilidade, equilíbrio, 

coordenação (Weineck, 1999) e acima de tudo de força e potência muscular 

são extremamente importantes nesta faixa etária (ACSM, 1998; Hurley e Roth, 

2000; Hunter et al., 2004). 

Vários autores acreditam que a manutenção e/ou aumento da funcionalidade 

está directamente relacionada com a força muscular (Campbell et al., 1995; 

Fleck e Kraemer, 1999; Trancoso e Farinatti, 2002; Harris et al., 2004; Carvalho 

et al., 2004; Hunter et al., 2004), ao considerar que níveis mínimos de força são 

necessários nos movimentos diários tais como, levantar objectos, carregar, 

empurrar, puxar, sentar, levantar, caminhar e subir escadas (Malliou et al, 

2004). Neste sentido, o treino de força ao ajudar a compensar a perda de 

massa e força muscular, tipicamente associada com o avanço normal da idade, 

irá melhorar igualmente a capacidade funcional dos idosos (Mazzeo e Tanaka, 

2001), para além de auxiliar a reduzir os factores de riscos associados a 

diferentes doenças crónicas tais como, doenças cardíacas, diabetes mellitus e 

osteoporose; melhorando o estado de saúde e contribuindo para o aumento da 

expectativa e qualidade de vida (ACSM, 1998). 

 No entanto apesar dos benefícios associados, existe uma preocupação 

crescente com este tipo de exercício quanto à segurança dos mesmos quer a 

nível do aparelho locomotor passivo quer a nível cardiovascular. Assim, o treino 

de força pode e deve ser feito por sujeitos com idades avançadas mas deve 

obedecer a certos princípios metodológicos que passamos a analisar. 
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A ACSM (2001) recomenda que haja cuidado no sentido de se escolherem 

profissionais devidamente treinados para a orientação de aulas destinadas a 

idosos. Nesse sentido, quando um técnico planeia os exercícios para um treino 

de força deve ter em atenção que este deve ser progressivo, individual e 

envolver todos os grupos musculares. Deve ainda atender que a progressão no 

treino é individualizada, pois o nível de aptidão físico, a experiência com os 

exercícios e a resposta individual à carga do treino é diferente de idoso para 

idoso. Será pois necessário utilizar equipamento apropriado, um planeamento 

correcto e técnicas de execução de exercícios adequadas para a 

implementação de programas seguros e eficazes (Fleck e Kraemer, 1997).  

Deve ainda ser dada especial atenção à recuperação das cargas. Esta 

recuperação, segundo Westcott et al (1999), ocorre normalmente entre 48 e 96 

horas. É neste período que o organismo está em sobrecompensação, por essa 

razão a próxima sessão de exercícios deve ser dada nesse intervalo de tempo. 

Relativamente às séries que cada idoso deve realizar, vários autores 

recomendam uma série para o idoso que se está a iniciar e, em função das 

necessidades individuais e da progressão no treino pode aumentar, até às três 

séries. Devem ser realizadas entre uma a três séries por exercício em dias não 

consecutivos (Fleck e Kraemer, 1997; ACSM, 2001). 

Nas aulas de TF (Treino Força) não devem ser realizados testes máximos, 1 

RM (Resistência Máxima). Deve então optar-se por protocolos sub-máximos no 

sentido de prevenir eventuais lesões. Para Westcott et al (1999), a melhor 

forma, de aumentar a força e a massa muscular prevenindo eventuais lesões 

do músculo, na generalidade dos casos, devem aplicar-se intensidades 

moderadas (70% a 80% da 1RM). Estas percentagens (70% a 80% da 1RM), 

devem permitir realizar entre 8 a 12 repetições, que levarão à falência 

muscular. A ACSM (2002) recomenda a realização de 8 a 12 repetições 

quando se pretende o aumento da força máxima ou a hipertrofia muscular, 6 a 

10 repetições, quando se pretende a melhoria da potência muscular e 10 a 15 

repetições quando se pretende o desenvolvimento da resistência muscular. 
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A periodização do treino é um factor fundamental para tirar o máximo 

rendimento do treino de força. Nesse sentido a ACSM, (2002) refere que a 

progressão e a variação são dois importantes princípios do treino. Por isso a 

frequência, a duração, a selecção e a ordem dos exercícios, os grupos 

musculares treinados e os intervalos de repouso são pontos a considerar 

aquando da periodização do treino. Relativamente aos pesos livres devem ser 

introduzidos numa fase mais avançada, uma vez que no início do programa 

deve ser dada preferência à utilização das máquinas. À medida que o idoso 

progride no treino podem ser utilizados de uma forma progressiva mais 

exercícios com pesos livres. É importante incorporar todos os principais grupos 

musculares no programa de treino, dando especial atenção ao equilíbrio 

agonista, antagonista (Fleck e Kraemer, 1999). 

2.3. Força/Envelhecimento 

Um estilo de vida menos saudável associado ao sedentarismo, mantido ao 

longo dos anos, vai invariavelmente acentuar um envelhecimento precoce. 

Blessig (1997) refere que um corpo sedentário cumpre com todos os requisitos 

para a atrofia dos músculos e para a fragilidade dos ossos ao contrário dos 

benefícios que se pode ter quando se tem uma vida activa. Sabemos que a 

capacidade cardiovascular, a massa e força muscular e a capacidade funcional 

estão inter-relacionadas e declinam com o avançar da idade e com o 

sedentarismo. Para Spirduso e Asplund (1995) o envelhecimento compreende 

um conjunto de processos que ocorrem nos organismos vivos, os quais, com o 

passar do tempo, levam a uma perda da capacidade de adaptação, a uma 

cada vez maior incapacidade funcional e eventualmente à morte. O 

envelhecimento traz consigo uma série de adaptações fisiológicas que ligadas 

ao desuso afectam os diferentes sistemas orgânicos, sendo o sistema 

músculo-esquelético, um dos mais afectados (Daleye e Spinks, 2000). A 

diminuição da força com o envelhecimento é sem dúvida uma das alterações 

fisiológicas mais importantes na medida em que condiciona o indivíduo por 

estar estritamente associada ao equilíbrio, à locomoção, à coordenação e à 

sua capacidade funcional. Nóbrega et al (1999) referem que aos 60 anos há 
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uma diminuição de 30 a 40% da força máxima muscular e nos anos seguintes 

ocorre uma perda de 10% por cada década. É pois importante referir que a 

diminuição desta capacidade motora, principalmente na terceira idade é um 

dos factores que provoca um declínio da postura e, invariavelmente, vai 

provocar um enfraquecimento geral, comprometendo seriamente a sua 

autonomia e bem-estar. Num estudo realizado por Deschenes (2004) foi 

demonstrado que a força muscular nos membros superiores e inferiores em 

idosos, estava significativamente diminuída. Daley e Spinks (2000) referem 

também que o desuso do sistema muscular é um dos principais factores 

responsáveis pela perda de força muscular associada ao envelhecimento. Essa 

perda de força muscular principalmente nos membros inferiores está associada 

a problemas funcionais que levam muitas vezes o idoso a ter dificuldades na 

mobilidade, execução das tarefas do dia-a-dia, obesidade, desordens 

metabólicas e redução da capacidade aeróbia (Vandervoort, 2002). 

2.4. Benefícios do treino de força muscular no idoso 

Embora os mecanismos que estão na origem da diminuição da força muscular 

não estejam totalmente esclarecidos, vários estudos apontam para que a perda 

de força e atrofia muscular que surgem com o avançar da idade, sejam 

também o resultado da falta de actividade física. A diminuição da massa 

muscular está associada à diminuição do número e da área das fibras 

musculares (Mandini e Michel, 2001). Rebelatto e Morelli (2004) consideram 

que a diminuição da força no idoso está também relacionada com a diminuição 

da quantidade de cálcio libertada do retículo sarcoplasmático, o que leva a uma 

diminuição da tensão gerada pelas fibras musculares, sendo que as alterações, 

com a idade, nas propriedades contrácteis parecem igualmente ser 

importantes. Outra explicação baseada nas alterações neurais, 

nomeadamente, reduções da capacidade de recrutamento neural tem também 

merecido especial interesse. Assim o declínio da força com a idade é 

multifactorial não podendo ser explicado exclusivamente por um factor. 

Todas estas alterações associadas às modificações ósseas, promovem 

alterações na postura, no equilíbrio e na marcha (Rennó, 2002). Segundo 
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vários autores, Evans (1999); ACSM (1998), o treino de força tem um efeito 

positivo na funcionalidade e independência do idoso, através da prevenção da 

perda de massa e força muscular associadas ao envelhecimento. Evans (1999) 

reforça esta ideia considerando que o treino de força proporciona não apenas o 

aumento de força nos músculos extensores e flexores do joelho, mas também 

na área total do músculo com aumentos na ordem dos 11,4%. Segundo o autor 

foram ainda observados aumentos na área das fibras tipo I (33,5%) e das de 

tipo II (27,5%). Por isso um estilo de vida sedentário, nesta faixa etária, leva a 

uma diminuição dos níveis de força e como consequência o idoso apresenta 

muitas vezes dependência de terceiros para realizar as tarefas básicas do seu 

quotidiano que vão desde carregar compras, fazer a higiene pessoal e vestir-se 

(Malliou, 2003). Este autor salienta ainda a importância de o idoso conservar os 

níveis de força mínimos para executar as tarefas indispensáveis do seu dia-a-

dia, como levantar objectos, carregar, empurrar, puxar, sentar, levantar, 

caminhar e subir escadas. Podemos por isso considerar que a força é um dos 

aspectos funcionais mais relevantes na manutenção da independência e 

qualidade de vida dos idosos. Mazzeo e Tanaka (2001) referem que, com o 

avançar da idade, o treino de força ajuda a compensar a perda de massa 

muscular. Deste modo, contribuirá para melhorar a capacidade funcional do 

idoso, minorando os efeitos nefastos do processo do envelhecimento. 

Reforçando esta ideia, Gill et al. (1996) referem que a WHO destaca a 

importância da actividade física como forma de prevenir a doença e manter o 

bem-estar da população em idades avançadas. Se forem tomadas medidas 

atempadamente será possível atrasar o declínio e até mesmo revertê-lo. 

2.5. Osteoporose 

O envelhecimento é um fenómeno universal e inerente ao processo de 

desenvolvimento do ser humano. Nesse processo, o envelhecimento do 

sistema músculo-esquelético conduz a uma diminuição das capacidades do 

idoso, sobretudo devido ao risco do aparecimento de diversas patologias, entre 

as quais a osteoporose.  
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A osteoporose é actualmente um problema de saúde pública em todo o mundo. 

Johnell (1998), estimou que até 2050 a incidência de fracturas da bacia 

causada pela osteoporose passará de 1,7 para 6,3 milhões de casos, 

aumentando 4x em relação à situação actual. Por isso a osteoporose é 

considerada a doença óssea mais frequente, constituindo uma das mais 

importantes causas de morte devido a fracturas ósseas, principalmente na 

terceira idade. Segundo a WHO (1994) a osteoporose é considerada uma 

doença sistémica do esqueleto, caracterizada por uma diminuição da massa 

óssea e alteração da micro-arquitectura do tecido ósseo, originando uma 

redução da resistência óssea e consequente aumento do risco de fractura. 

Silva e Reis (1999) salientam o facto de esta doença ser uma espécie de 

“epidemia silenciosa” dado que pode evoluir durante vários anos sem que se 

verifique qualquer sintoma, manifestando-se tardiamente através de dores, 

deformações ósseas e fracturas. 

O esqueleto humano atinge o pico da massa óssea aproximadamente aos 35 

anos de idade e a partir daí inicia-se uma diminuição fisiológica da massa 

óssea ao longo da vida. Quando essa perda ocorre a níveis acima do que é 

exigido para um bom suporte mecânico, o indivíduo fica mais susceptível a 

fracturas. Além disso, o facto de o organismo perder progressivamente a 

capacidade de regular o conteúdo mineral dos ossos leva a que estes percam 

densidade tornando-se progressivamente mais frágeis. Isto baseia-se no facto 

de o organismo requerer um fornecimento adequado de cálcio e outros 

minerais para manter a densidade óssea. Balsamo e Marques (2003) referem 

que o pico da massa óssea é influenciado por vários factores, entre os quais a 

actividade física. Quanto maior for esse pico, maior será a reserva óssea 

durante a fase adulta e a terceira idade, logo é de extrema importância que o 

ganho mineral ósseo seja optimizado, sobretudo, durante a puberdade, 

reduzindo o risco de o indivíduo adulto padeça de complicações ósseas. 

Seeley et al. (2005) referem que a osteoporose pode ter outras causas tais 

como: doenças gastrointestinais, dieta pobre em cálcio, idade avançada, 

sedentarismo, hábitos tabágicos, excesso de bebidas alcoólicas, baixo peso 

corporal e outras doenças que afectam directamente ou indirectamente a 
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saúde óssea. Quanto à classificação da osteoporose, evidências clínicas e 

histológicas permitem dividi-la em primária e secundária (Grossi et al., 2000). 

Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos 

da América (USDHHUS, 2004) a osteoporose primária compreende dois tipos 

de classificação: Tipo I e Tipo II.  

A osteoporose tipo I é também denominada osteoporose após a menopausa, e 

é caracterizada por perda óssea trabecular acelerada em mulheres de 55 a 75 

anos de idade. Com o início da menopausa, a mulher passa a ter uma perda 

óssea cortical de 0,3% a 0,5% por ano. Assim a osteoporose tipo I caracteriza-

se por uma perda óssea trabecular desproporcional resultando em fracturas 

ósseas. A osteoporose senil tipo II- afecta homens e mulheres de 70 a 85 anos 

de idade embora as mulheres sejam afectadas duas vezes mais. A perda 

óssea começa a partir da terceira década de vida e é caracterizada por perda 

óssea cortical e trabecular lenta que pode ir de 0,3% a 0,5% por ano, devido à 

diminuição da absorção de cálcio (Grossi et al., 2000). 

Segundo a SPR (Sociedade Portuguesa de Reumatologia) a osteoporose e 

consequentemente as fracturas provocadas pela perda de densidade dos 

ossos, afectam mais frequentemente as mulheres na fase pós-menopausa e os 

indivíduos idosos. A osteoporose representa um grave problema de saúde 

pública devido à sua elevada prevalência, às consequências médicas que 

acarreta, à diminuição da qualidade de vida e aos custos económicos e sociais 

que comporta. Costa P. et al (2003) acrescenta que a idade tem um efeito 

marcante sobre a DMO (densidade mineral óssea). Salienta que a maior causa 

desta perda óssea relacionada com a idade é provavelmente um decréscimo 

da formação óssea a nível celular, resultado de uma menor eficiência dos 

osteoblastos. 

2.6. Benefícios do exercício físico para a osteoporose 

A influência da actividade física na dinâmica do esqueleto e na prevenção da 

osteoporose tem provocado cada vez maior interesse. Por exemplo a relação 

entre a massa muscular e a massa óssea tem vindo a ser descrita há muito 
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tempo, mas só mais recentemente tem vindo a ser mais estudada, 

especialmente em atletas (Bass et al., 1998). Estes autores referem que existe 

uma clara associação entre a massa óssea obtida com exercício físico regular 

e DMO em mulheres jovens. É importante compreender a relação entre a 

actividade física e a DMO. O tecido ósseo é vivo e activo, e desenvolve-se 

também ao resistir a forças que agem sobre ele. Sinaki, (1989), refere que a 

aplicação repetida de uma tensão física sobre um osso faz com que ele se 

remodele e fique mais forte. Jones e colaboradores (1997) referem que em 

jogadores de ténis apenas os ossos do membro dominante demonstram um 

aumento significativo na DMO. Foi ainda observado que adolescentes do sexo 

feminino que iniciavam a actividade física regular antes da menarca, 

apresentam melhores benefícios em termos de ganho de massa óssea, em 

comparação com as jovens que iniciam essa actividade física regular após a 

menarca (Kannus et al., 1995). Já a imobilização e perda de peso leva a uma 

acelerada perda de massa óssea (Sinaki, 1989). Gaby (1994) reforça a ideia 

anterior, referindo que pacientes acamados apresentam uma surpreendente 

diminuição de conteúdo mineral ósseo nas vértebras lombares de cerca de 

0,9% por semana. No estudo realizado por Smith et al (1998), o autor verificou 

que nos voos espaciais, devido à ausência da força da gravidade, a perda 

óssea ocorria independentemente da ingestão de cálcio. Nessas ocasiões a 

perda pode ser extrema chegando a 1% por dia. Um voo espacial de 3 a 6 

meses implica um período de recuperação de dois a três anos e os astronautas 

foram retirados da cápsula em macas. Hoje sabemos que o exercício físico é a 

chave para a manutenção da DMO (Smith et al, 1998; Miller, 1999). Vários 

estudos demonstraram que uma prática de actividade física contribui para uma 

manutenção da DMO. No entanto, esta actividade física deve envolver a 

aplicação de TR (Treino Resistido). Por exemplo, Seguin e Nelson (2003) num 

estudo de revisão bibliográfica refere que os benefícios d treino de força em 

idosos contribui não só para o fortalecimento muscular e acréscimo de massa 

muscular, como também ajuda a preservar a DMO, aumentando a 

independência e vitalidade nas pessoas idosas. Para Raso et al. (1997), os 

exercícios com pesos ou aqueles em que o indivíduo tem de suportar o peso 
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corporal são mais eficientes para o estímulo no osso (efeito piezelétrico) 

gerando maior actividade osteoblástica e aumentando a formação óssea 

através do incremento da síntese de proteínas e de DNA. 

OACSM, (2004) assume que, embora a massa óssea possa ser aumentada 

através de terapias farmacológicas, a actividade física é a única intervenção 

que potencia simultaneamente o aumento da massa e da força óssea e a 

redução do risco de quedas na população idosa. No idoso, o maior objectivo da 

prevenção é minimizar as perdas de massa óssea e evitar as quedas e 

consequentes fracturas.  

2.7. Institucionalização e necessidade acrescida de exercício físico 

O aumento da longevidade, ou seja mais concretamente o viver mais tempo 

implica uma maior susceptibilidade a doenças degenerativas como a surdez, a 

cegueira, a artrite, a osteoporose, a diabetes, a hipertensão, doenças cardíacas 

e muitas outras que diminuem a sua funcionalidade e consequentemente a 

autonomia e independência da população idosa. Segundo Spirduso e Asplund 

(1995), vive-se mais tempo mas se, se tem que enfrentar todas estas doenças, 

está-se sujeito a condições mórbidas. 

 Todo o indivíduo sujeito ao processo de envelhecimento sofre alterações 

orgânicas que podem levar à incapacidade funcional (Santiago, 1999). Esta 

incapacidade, por sua vez, impede, muitas vezes, a autonomia do indivíduo 

(Garcia, 1999). Quando o idoso se torna dependente e sem autonomia, a 

manutenção no seio da comunidade requer, muitas vezes, a ajuda 

incondicional da família e dos amigos. E essa ajuda implica, tarefas 

domésticas, preparar as refeições, transporte, ajuda financeira e apoio 

psicológico. Mas esta disponibilidade para ajudar nem sempre é a necessária e 

até, em alguns casos, é inexistente (Fernanda, 2002). Por isso, muitas vezes 

as famílias não têm disponibilidade humana e financeira para apoiar 

devidamente os seus familiares, idosos junto de si. Paúl (1997) refere que a 

manutenção dos idosos, mais ou menos dependentes, nas suas casas ou em 

co-residências, gera frequentemente problemas de stress, físicos e de saúde 
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mental, em quem cuida deles e em toda a família. É realmente uma sobrecarga 

para quem tem que levar os filhos para o colégio, realizar as tarefas diárias em 

casa e com emprego fora de casa, por isso a solução é a institucionalização. 

O número de idosos institucionalizados tem vindo a aumentar, quer em lares, 

centros de dia ou casas de repouso. Em Portugal, cerca de 33% dos utentes 

ligados a estabelecimentos de segurança social, são idosos nomeadamente 

12% em lares, 11% em apoio domiciliário e 10% em centros de dia (INE, 2002).  

Henry et al. (2001) referem que viver na comunidade ou em instituições são 

dois estilos de vida bastante diferentes. Quando os idosos passam a viver em 

instituições a sua vida torna-se bastante diferente. Na realidade, a sua forma 

de vida torna-se mais sedentária em comparação com os idosos que vivem na 

comunidade, uma vez que os níveis de actividade física diária, indispensável 

para a saúde, e funcionalidade são mais baixos no primeiro caso. Apesar de 

muitas vezes, os idosos serem institucionalizados ainda com um nível de 

autonomia bastante elevada, têm tendência para se tornar inactivos, uma vez 

que lhe são retirados muitas das tarefas do dia-a-dia, e as oportunidades que 

lhe são proporcionadas por essas instituições, no sentido de terem um estilo de 

vida activo, são limitadas (Henry et al., 2001). Paúl (1997) refere que os idosos 

nos lares, passam por imensas perdas, integrados num meio que é limitativo 

que assumem o controlo de muitos aspectos da sua vida, deprimem-se e ficam 

desanimados. Podemos dizer que, até certo ponto, isto pode ser responsável 

pelas deficiências cognitivas e motoras, frequentemente instaladas nos idosos 

institucionalizados. Esta inactividade associada aos declínios que vão surgindo 

com a idade, tem por consequência a diminuição da actividade física e a perda 

da sua autonomia. Por isso, tendo em vista a baixa actividade física dos idosos 

institucionalizados comparativamente com os que estão inseridos na 

sociedade, torna-se urgente a implementação de programas de actividade 

física direccionada para todas as idade, com particular ênfase para os lares e 

centros de dias (Schoeder et al., 1998). 
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Após esta fundamentação teórica acerca da importância do exercício física 

sobre a força muscular, a densidade mineral óssea (DMO) e o menor risco de 

quedas e em especial sobre o bem-estar físico e psicológico dos idosos 

institucionalizados, passamos de seguida a fazer a caracterização/descrição do 

nosso estágio que envolveu 3 grupos, dos quais um institucionalizado e dois da 

comunidade com sessões de exercício físico desenvolvidas na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Assim, o nosso estágio teve como foco de 

intervenção os seguintes grupos: Na turma “step” tivemos como preocupação 

principal o aumento da DMO e prevenção de quedas, implicando o recurso a 

exercícios físicos nas plataformas de “step”; A turma “musculação” onde se 

visou desenvolver essencialmente o reforço e hipertrofia muscular; por fim, a 

turma “institucionalizados” era constituída por um grupo de idosos submetidos 

a um treino generalizado (multicomponente) de exercício físico. 
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3. Realização do processo 

3.1. Caracterização das Condições de Estágio 

Turma “step” 

A turma que tinha como objectivo de estudo o “efeito do exercício na prevenção 

da osteoporose e quedas” foi constituída por vinte e nove elementos, dos quais 

vinte e duas mulheres (75,9%), com idade média de 69,55±5,27 anos e sete 

homens (24,1%) com idade média de 73,00 ± 5,39 anos. O grupo apresentou 

uma média de idades de 70,38 ± 5,41 anos. É importante salientar que no ano 

anterior a maior parte destes idosos integrou o programa generalizado de baixa 

intensidade de actividade física na FADEUP de Abril a Julho de 2008. Este 

ano, as mulheres do grupo foram também integradas num projecto que visava 

estudar o desenvolvimento da osteoporose e a socialização em mulheres na 

fase pós-menopausa. Apesar de o estudo não contemplar os elementos do 

sexo masculino a sua participação nas aulas não foi vedada. Os idosos 

apresentavam algumas patologias das quais salientamos, a hipertensão 

(55,1%), as artrites (51,7%) a hipercolesterolemia (48,2%), veias varicosas 

(41,4%) e a osteoporose (24,1%). A caracterização da turma “step” está 

descrita no quadro 1. 

Quadro 1: Caracterização da Turma “step”  

 Geral Mulheres: Homens 

% (Número) 100% (n=29) 75,9% (n=22) 24,1% (n=7) 

Idade (média ± dvp) anos 70,38 ± 5,41 69,55 ± 5,27  73,00 ± 5,39  

Patologias mais comuns 

hipertensão (55,1%)   

artrites (51,7%)   

hipercolesterolemia (48,2%)   

veias varicosas (41,4%)   

osteoporose (24,1%)   
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Para este grupo as aulas foram ministradas no Ginásio de Rítmica da 

FADEUP, constituído por um espaço amplo com muito boas condições de 

espaço e luminosidade (Figuras 1 e 2). 

  

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2: Vista das instalações do Ginásio de Rítmica da FADEUP.     

Relativamente ao material utilizado nestas aulas (Figuras 3 e 4), apesar de 

existir uma grande diversidade (bolas, “steps”, arcos, colchões, etc) verificou-se 

a limitação do seu uso, pelo facto de ser usado por duas turmas em 

simultâneo. 

  

 

 

 

 

Figuras 3 e 4: Vista da arrecadação do material da FADEUP. 
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Turma “musculação” 

Outro grupo de trabalho era constituído pelo grupo da “musculação” que teve 

como objectivo a “hipertrofia muscular no idoso”. Este grupo foi constituído por 

dezasseis elementos, nove mulheres (56,3%) e sete homens (43,8%) com 

idades compreendidas entre os 60 e os 81 anos. A média de idades foi de 69,8 

± 5,88 anos. Salientamos ainda que a maior parte das pessoas desta turma 

integraram nos últimos três anos vários programas de actividade física na 

FADEUP, tendo começado por integrar programas de caminhadas. Quanto às 

principais patologias dos alunos salientamos, hipertensão (43,8%), dores 

articulares (43,8%), artroses (37,5%), hipercolestorelemia (37,5%), osteoporose 

(31,3%) e diabetes tipo II (18,8%). Referimos ainda que muitas destas pessoas 

já praticam várias modalidades desportivas nomeadamente Caminhadas, 

Ginástica (maioria na FADEUP), hidroginástica, Musculação, body Vibe, karaté 

e dança. A caracterização da turma “musculação” está descrita no quadro 2. 

Quadro 2: Caracterização do grupo Turma  “musculação” (programa de hipertrofia muscular no 

idoso) 

 Geral  Mulheres:  Homens  

% (Número) 100% (n=16) 56,3% (n=9) 43,8% (n=7) 

Idade (média ± dvp) anos 69,80 ± 5,88 71,63 ± 6,76  67,71 ± 4,23  

Patologias mais comuns 

hipertensão (43,8%),   

dores articulares (43,8%)   

artroses (37,5%)                                       

hipercolesterolemia (37,5%)   

osteoporose (31,3%)   

diabetes tipo II (18,8%)   

As aulas foram ministradas na sala de musculação da faculdade (Figuras 5 e 

6). Relativamente ao material disponível considerei-o adequado aos exercícios 

propostos ao longo do ano. As máquinas de cárdio e musculação (Quadro 3) 

foram os aparelhos recomendados para os tipos de exercícios que foram 
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propostos nas aulas e o material de apoio (Figuras 7 e 8) que tínhamos à 

disposição também foi suficiente.   

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 e 6: Vista das instalações da Sala de musculação da FADEUP     

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 e 8: Vista do material de apoio da sala de musculação da FADEUP     
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Quadro3: Máquinas de Cárdio e de Musculação utilizadas no Programa de 

Hipertrofia Muscular no Idoso da FADEUP.  
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Turma “ Institucionalizados” 

O último grupo de idosos que integrou este estágio foi umas turmas que 

leccionamos no Centro Cultural de Santo Adrião em Braga. Este grupo era 

constituído por vinte e um elementos, dezasseis mulheres (69,6%) e cinco 

homens (21,7%) com idades compreendidas entre os 52 e os 99 anos. A média 

de idades deste grupo foi de 76,48 ± 10,02 anos. Tratava-se de um grupo muito 

heterogéneo no que diz respeito à mobilidade, uma vez que apenas 17,4% dos 

indivíduos eram autónomos, sem o uso de muletas ou bengala. Dos restantes 

21,7% usavam bengala, 39,1% usavam muletas e 21,7% usavam cadeiras de 

rodas. Quanto às principais percentagens das patologias dos alunos 

salientamos, hipertensão (47,8%), dores musculares (43,5%), osteoporose 

(31,3%), diabetes tipo II (17,4%) e hipercolesterolemia (17,4%). A 

caracterização da turma está descrita no quadro 4. 

As aulas foram ministradas no ginásio do Centro Cultural de Santo Adrião, em 

Braga (Figuras 9). A grande maioria destes alunos encontrava-se a viver no 

referido centro. 

 

Figura 9 : Vista do Ginásio do Centro Cultural Santo Adrião, Braga.     

O material de apoio às aulas neste Centro era escasso e muito pouco 

diversificado o que limitou, de certo modo, o planeamento dos exercícios, 

aquando da programação das aulas. 
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Quadro 4: Caracterização do grupo Turma de Institucionalizados   

 Geral  Mulheres:  Homens  

% (Número) 100% (n=21) 76,2% (n=16) 23,8% (n=5) 

Idade (média ± 

dvp) an6s 
76,48 ± 10,02 78,38 ± 9,26  70,40 ± 10,94  

Patologias mais 

comuns 

hipertensão (47,8%)   

osteoporose (31,3%)   

dores musculares (43,5%)    

osteoporose (31,3%)   

diabetes tipo II (17,4%)   

hipercolesterolemia (17,4%)   

Mobilidade 

Autónomo (17,4%)   

Autónomo com bengala 

(21,7%), 
  

Condicionada - muletas 

(39,1%), 
  

Uso de cadeira de rodas 

(21,7%) 
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Este trabalho teve como objectivo comum para as três turmas, contribuir para a 

melhoria das capacidades físicas dos meus alunos, ajudar na (re)inserção 

social e contribuir para a socialização, melhorando o bem estar e a qualidade 

de vida dos idosos. 

3.2. Planeamento da actividade e sua justificação 

3.2.1. Turma “step” 

A turma que integrou o grupo cuja preocupação visava o “efeito do exercício na 

prevenção da osteoporose e quedas”, baseou-se em sessões em plataformas 

de “step”.  

A temática relativa ao efeito do exercício físico sobre osteoporose é bastante 

pertinente pois a osteoporose representa, actualmente, um grave problema de 

saúde pública que atinge frequentemente as mulheres na pós-menopausa. É 

nesse período que se desenvolve uma perda progressiva da DMO, devido à 

diminuição dos níveis de estrógenio no sangue. Lohman (2001) refere que a 

menopausa acarreta diversas alterações corporais em virtude das oscilações 

abruptas resultantes das variações das taxas hormonais. Tal como 

anteriormente referido, o exercício com carga mecânica tem sido aquele 

frequentemente apontado como mais eficaz para a prevenção/tratamento da 

osteoporose. Por isso, na planificação anual foi definido que em todas as aulas 

se aplicariam quatro exercícios para tentar aumentar a DMO e a força muscular 

dos membros inferiores no sentido de prevenir as quedas. Baker (1985) 

referem que a falta de força nos membros inferiores, e nos músculos posturais, 

estão largamente relacionados e associados a dificuldades de locomoção 

aumentando assim o risco de quedas e fracturas ósseas. Os exercícios-base 

para o nosso estudo foram os seguintes: meio agachamento, passo básico na 

plataforma de “step”, descida dos calcanhares e três minutos de marcha. 

Vários autores como Bálsamo e Marques (2003) e Spirduso et al (2005) 

referem que para haver estímulos na massa óssea, é necessário que os idosos 

pratiquem actividades de impacto mecânico, ou que os exercícios estimulem a 

contracção muscular de forma intensa, a fim de estimular os osteoblastos.  
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Por outro lado, a prevenção de quedas é igualmente determinante, num estudo 

de revisão bibliográfica constatou-se que um terço ou até metade da população 

com mais de 65 anos cairá pelo menos uma vez por ano e esse episódio 

poderá acarretar danos graves como fracturas ósseas, deslocamentos 

articulares, lacerações, ansiedade psicológica da queda e diminuição da 

actividade física, levado à morbilidade e até à morte (Spirduso et al., 2005). 

O restante tempo da aula foi dedicado a exercícios de equilíbrio e força, 

importantes para a prevenção de quedas. Hu et al (1994), observaram uma 

melhoria considerável do equilíbrio e uma menor oscilação postural após a 

participação num programa de treino específico de equilíbrio. O ACSM (1995) 

recomenda que o programa com exercícios ideais para prevenir o decréscimo 

da DMO e consequentemente o aparecimento da osteoporose, deve englobar 

para além da carga mecânica exercícios de aumento de força muscular, 

flexibilidade, equilíbrio e controlo postural. 

A planificação da evolução das cargas ao longo do ano foi feita da seguinte 

forma: os meios agachamentos e descida dos calcanhares iniciamos com duas 

séries de 12 repetições, passamos posteriormente para duas séries de 15 

repetições, seguidamente para três séries de 15 repetições, e por último 

mantivemos as últimas séries e repetições acrescentando dois pesos de dois 

quilos, em cada mão. Relativamente ao “step” iniciamos com duas séries de 8 

repetições, passamos posteriormente para duas séries de 12 repetições, 

seguidamente para três séries de 12 repetições, e por último mantivemos as 

últimas séries e repetições e acrescentando dois pesos de dois quilos, em cada 

mão. Tavares (2008) concorda com esta evolução das cargas, pois refere que 

os processos de adaptação muscular só acontecem se a carga de treino for 

exercida de forma contínua e progressiva, para que ocorram cada vez maiores 

exigências fisiológicas.  

3.2.2. Turma “musculação” 

No grupo que tinha como objectivo a hipertrofia, foi efectuado um trabalho de 

força muscular, através do Treino Resistido (TR). Autores como, Fiatarone et 
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al. (1990), Braith et al. (1996) referem os benefícios do TR realizado com 

regularidade, em populações de não atletas, incluindo os idosos. Segundo eles 

observou-se o aumento da força muscular, a melhoria da agilidade, o aumento 

da resistência, bem como o aumento do equilíbrio e da flexibilidade após treino 

de força. As repercussões positivas verificaram-se ao nível da protecção contra 

as quedas, na realização de actividades da vida diária, além dos efeitos 

positivos sobre a massa óssea. Por outro lado outros autores manifestam 

algum receio relativamente ao TR, nomeadamente no tratamento da 

osteoporose. Petranik et al. (1997) referem uma grande preocupação com a 

subjectividade relacionada com o número de repetições e o percentual de 

carga utilizado. Mais recentemente Layne et al. (2001) afirmaram que a 

compressão óssea ocorrida no TR não representa factor de lesão articular e/ou 

óssea por não causar impacto para além da adequação das cargas às 

condições físicas pré existentes dos praticantes. Segundo estes últimos, as 

cargas são menores que o próprio peso dos segmentos corporais, o que 

possibilita suaves progressões à medida que ocorre o natural desenvolvimento 

da capacidade individual de realização dos exercícios, bem como em relação à 

força e flexibilidade muscular. Tais qualidades têm sido apreciadas em 

propostas terapêuticas e profiláticas para a osteoporose primária e secundária.  

Relativamente à planificação anual para esta turma foi realizado um teste no 

início do ano para a avaliação da aptidão física e foi escolhida a “Bateria Rikli e 

Jones” (1999). Esta bateria de testes desenvolvida por Rikli e Jones em 1999, 

avalia a força, a resistência dos membros, a flexibilidade, a mobilidade física 

(velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico) e a resistência aeróbia, 

respectivamente através dos seguintes testes: "levantar e sentar", "flexão do 

antebraço", "sentado e alcançar", "sentado, caminhar 2,44 m e voltar a sentar", 

"alcançar atrás das costas" e "andar seis minutos". Todos os testes foram 

repetidos nas mesmas condições no final do ano. São descritos actualmente 

vários testes para a medição da aptidão física no adulto idoso. Optou-se pela 

bateria de testes de Rikli e Jones por ser mais completo, prático e replicável. 

Outra vantagem é que se trata de um teste já validado (Rikli, 2000).   
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Para além disso, nesta turma que trabalha em máquinas de resistência 

variável, avaliamos também, no início e ao longo do ano, a força máxima de 

cada idoso, nas diferentes máquinas implicadas no treino, para posteriormente 

podermos prescrever e adequar as cargas a trabalhar. Nessa avaliação 

utilizamos o “Protocolo de Ston & O`Brein”.  

O protocolo do treino de força foi especificamente direccionado para aumentar 

a força e a massa muscular de vários grupos musculares do tronco, pernas e 

membros superiores, nomeadamente, na remada, supino vertical, cadeira 

extensora, cadeira flexora, abdução de braços, máquina de abdominais, 

máquina de lombares e prensa. Lord et al. (1995), referem que paralelamente a 

uma actividade física generalizada, o trabalho em máquinas de resistência 

variável parece ser ideal, uma vez que permite, não só a realização controlada 

do movimento, mas mantém também uma postura correcta. Além disso ajusta 

com facilidade a carga mais apropriada para o grupo muscular ao indivíduo em 

causa.  

No inicio da aula os alunos realizaram um período de aquecimento de baixa 

intensidade que englobava as bicicletas ergométricas e/ou remo ergométrico. 

Algumas vezes também se optou por um aquecimento de caminhada dentro da 

sala ou no seu exterior. No final da aula foram realizados exercícios de 

relaxamento e de alongamentos musculares dos grupos musculares solicitados 

durante a sessão de exercício físico.  

3.2.3. Turma “institucionalizados” 

Na turma que leccionamos no Centro Cultural de Santo Adrião em Braga 

realizamos um trabalho com idosos institucionalizados, com um nível de 

autonomia muito reduzido. A situação dos idosos a viverem em instituições 

torna-se mais grave em comparação com os idosos a viverem na comunidade, 

visto os níveis de actividade física diárias serem mais baixos nos primeiros 

(Henry et al., 2001). Segundo o mesmo autor os idosos institucionalizados têm 

tendência para se tornarem inactivos. Sendo-lhes retiradas muitas das tarefas 
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do dia-a-dia. Ou seja as oportunidades que lhes são proporcionadas pelas 

instituições, no sentido de terem um estilo de vida activo são limitadas.  

As limitações físicas dos alunos desta turma eram muito elevadas e por essa 

razão na planificação anual englobamos exercícios que pretendiam fazer 

exercitar ao máximo todo o corpo mas com particular destaque para os 

membros superiores e inferiores por serem considerados determinantes para a 

funcionalidade diária.  

Outro ponto que se teve em consideração na planificação, foi a tentativa de 

introdução dalguns jogos com exercícios mais dinâmicos, para tornar as aulas 

mais alegres e motivantes. Logo nas primeiras aulas verificamos que estes 

idosos revelavam uma tristeza, e um estado mental de desânimo, esta 

constatação levou-nos a fazer algumas alterações na planificação inicial, 

introduzindo exercícios mais alegres e divertidos com forte componente social. 

Paúl (1997) refere que os idosos nos lares, passam por imensas perdas, são 

ainda integrados num espaço que lhes controla muitos aspectos das suas 

vidas, o que leva à depressão e a ficarem desanimados. O autor afirma ainda 

que esta condição pode até certo ponto, ser responsável pelas deficiências 

cognitivas e motoras, frequentemente instaladas nestes indivíduos. Assim, 

quando trabalhamos com idosos institucionalizados é fundamental não apenas 

trabalhar as diversas capacidades físicas mas ter sempre presente os aspectos 

lúdicos e sociais. 

Após planeamento e desenvolvimento das actividades em cada um dos grupos 

torna-se importante reflectir sobre a mesma, começando por fazer uma análise 

do processo e do produto. 
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4. Avaliação da actividade  

4.1. Turma  “step” 

Em termos individuais parece-nos importante referir que na turma em que o 

objectivo das aulas era o estudo da osteoporose e a socialização em mulheres 

na fase pós–menopausa, aperfeiçoamos a capacidade de improviso, pois em 

várias situações, porque os exercícios não estavam a correr como planeado ou 

porque acabavam mais cedo do que o previsto, tivemos que alterar ou adaptar 

os exercícios ou jogos às diferentes situações. A turma era muito simpática, o 

que contribuiu para que criássemos uma ligação muito forte.  

Nas planificações das aulas tentamos sempre criar novos exercícios de modo a 

ir ao encontro dos gostos dos alunos sem nunca esquecer as é às 

competências que pretendíamos desenvolver.  

Para além da relação com os idosos, em termos pessoais, penso que 

conseguimos também aprofundar conhecimentos teóricos e práticos no que diz 

respeito ao processo de envelhecimento e aperceber de algumas necessidades 

que estes demonstravam ter.  

De um modo geral sentimos uma grande evolução desde o início do ano até ao 

momento, tanto no planeamento como na realização das aulas.  

Quanto aos alunos, aderiram muito bem às metodologias e exercícios 

propostos tendo daqui resultado um crescimento para ambas as partes. 

Gostamos de trabalhar com e para eles pois ajudaram-nos a evoluir enquanto 

profissionais. Paralelamente desenvolvemos com eles uma relação amistosa e 

próxima, sendo que senti que contavam com os professores não só para as 

aulas mas também para alguns “desabafos da sua vida”. Aspecto que 

consideramos pertinente para o trabalho com este escalão etário. Quando 

trabalhamos com estas idades mais avançadas, é preciso dar espaço para o 

diálogo. Esta preocupação deve estar sempre presente nas aulas. 
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Relativamente à planificação das aulas, na parte fundamental da aula, 

tentamos sempre incluir exercícios bastante diversificados, no sentido de 

aumentar a força muscular, a resistência aeróbica, o equilíbrio e a coordenação 

motora, ajudando assim a prevenir o decréscimo da DMO, “combater” a 

osteoporose e prevenir as quedas.  

Foi também nossa intenção durante o aquecimento ou na parte dos 

alongamentos tentar variar as aulas para que surgissem momentos agradáveis, 

com exercícios divertidos de aula para aula, mas nunca esquecendo o trabalho 

de base que pretendíamos realizar. Em todas as aulas foi prestada especial 

atenção à progressividade da complexidade e exigência da tarefa para que o 

trabalho contribuísse de facto para atingir os objectivos que foram delineados 

no inicio do ano. 

4.2. Turma  “musculação” 

Na turma que tinha como objectivo a hipertrofia muscular e cujas aulas foram 

ministradas na sala de musculação, a experiência também foi bastante positiva. 

No entanto na perspectiva do professor consideramos que o trabalho que 

realizamos nas máquinas de musculação foi por vezes monótono, por isso 

durante o aquecimento ou na parte dos alongamentos tentamos variar as aulas 

para que surgissem momentos agradáveis, com exercícios divertidos de aula 

para aula, mas nunca esquecendo o trabalho de base que pretendíamos 

realizar. Assim, por entendermos que a parte fundamental era pouco 

diversificada, já que tinha como objectivo primordial o aumento da força e 

resistência muscular nas maquinas implicadas no treino, a inclusão de 

exercícios variados e atractivos, quer no momento inicial, quer no momento 

final da aula, quebrou a monotonia.  

Foi prestada especial atenção à progressividade e exigência das cargas em 

cada aula, para que o trabalho contribuísse de facto para uma melhoria da 

força e resistência muscular mas igualmente do bem-estar e autonomia dos 

nossos alunos.  
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No que diz respeito aos alunos foi possível avaliar a sua evolução a partir dos 

dois testes realizados no início do ano na Avaliação da Aptidão Funcional 

(Bateria Rikli & Jones) e na Avaliação da Força Máxima – 1RM (Protocolo de 

Stone & O`Brien), comparativamente com os mesmos testes realizados no final 

do ano. Verificámos que, na avaliação da força máxima, os níveis de força 

foram mais elevados na parte final do ano, ou seja os idosos, de uma maneira 

geral, conseguiram “levantar mais peso”, nas diferentes máquinas, no final do 

ano comparativamente ao momento inicial.  

Por outro lado, ao longo do ano, foi também interessante observar que no inicio 

os alunos executavam os exercícios com alguma dificuldade, mas após o 

reajustamento das cargas, e após as semanas de familiarização com as 

máquinas essas repetições foram realizadas com menor esforço.  

Por outro lado e de acordo com os relatos dos alunos, esses níveis de força por 

eles desenvolvidos ao longo do ano contribuíram para melhorar a sua 

qualidade de vida, onde o “ser capaz de” em muitas situações é um factor 

preponderante na sua definição de qualidade de vida. 

4.3. Turma “ institucionalizados” 

Sentimos maiores dificuldades na turma dos institucionalizados, pois o grupo 

era muito heterogéneo, com alguns idosos que apresentavam uma boa 

mobilidade, mas também com vários idosos que apresentavam um grau de 

mobilidade muito reduzido, fazendo uso de muletas e de cadeira de rodas. 

Inicialmente, observamos que os idosos estavam sempre muito silenciosos, 

inclusive havia uma senhora que se encontrava de cadeira de rodas, que 

chorava frequentemente. Verificámos também que alguns idosos faltavam às 

aulas com muita frequência e o ânimo dos que compareciam era baixo. Assim, 

face a este panorama, programar e dar as aulas implicava um esforço 

acrescido, pois sentíamos grandes dificuldades em “chegar” a todos. Para além 

disso, a falta de material foi uma limitação evidente que condicionou as aulas. 

Apesar destas dificuldades, a experiência revelou-se muito enriquecedora.  
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Tal como referido anteriormente, no início a turma era muito apática. Por isso, 

tivemos a preocupação de interagir com os alunos, motivando-os para a prática 

no inicio, durante e no final das aulas. Introduzimos nas planificações das aulas 

mais exercícios que promovessem o convívio entre eles, com os professores e 

monitores. Por exemplo, era habitual os idosos realizarem um exercício no final 

da aula, em que cada um fechava os olhos e abraçava-se ao som da música. 

Na nossa opinião este exercício não promovia a socialização e parecia 

acentuar ainda mais a sua solidão. Por essa razão o mesmo exercício passou 

a realizar-se com todos os alunos de mão dada  

Por isso, quando começamos a programar as aulas ao longo do ano, um dos 

principais objectivos foi o de proporcionar um “espaço”, um momento do seu 

dia-a-dia onde se pudessem divertir, interagir com os colegas e professores, 

onde pudessem comunicar e exteriorizar os seus estados de espírito, ou 

partilhar connosco algumas situações da sua vida.  

De acordo com os relatos dos alunos, e das assistentes sociais que 

acompanhavam os idosos as melhorias da sua aptidão física e funcional foram 

evidentes. Outro aspecto onde se notou uma grande melhoria, foi na 

participação das aulas, os alunos faltavam muito menos e participavam muito 

mais. A interacção social aumentou muito, isto foi observado principalmente 

pelas assistentes sociais. 
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5. Conclusões e perspectivas para o futuro  

Há 40, 50 anos atrás envelhecer não era um problema; era encarado como um 

fenómeno natural, pois as pessoas que envelheciam não eram muitas. Além 

disso o aproveitamento e imagem que a sociedade tinha da população que 

envelhecia era diferente, daquela que se tem hoje, ser-se idoso era ser-se 

sábio; era ter-se a mais-valia do tempo que fazia do velho o conselheiro, o 

amigo, a memória do tempo. Foi precisamente nesta perspectiva e porque 

consideramos que devemos valorizar esta faixa etária, que decidimos realizar 

esta formação. O nosso propósito foi o de adquirir novas competências e 

aumentar os conhecimentos no ensino da actividade física para a terceira idade 

e assim conseguirmos contribuir para melhorar a funcionalidade, o bem-estar e 

qualidade de vida dos idosos envolvidos nos nossos grupos de trabalho. A 

população idosa é uma população que sempre me acarinhou e pela qual tenho 

imenso respeito.  

No fundo pretendemos “despertá-los”, motivá-los para a continuidade de uma 

manutenção física regular.  Acreditamos que a prática de actividade física 

proporciona ao idoso o reencontro com o seu corpo e a possibilidade de voltar 

a ser mais “funcional” e autónomo, de apertar os cordões dos sapatos, cortar 

as unhas, pentear o cabelo, sair de casa, apanhar o autocarro, conhecer novas 

pessoas, fazer amigos, etc. 

Por isso na nossa opinião a actividade física para a terceira idade atingirá os 

objectivos se for regular, sistemática e com orientação profissional 

especializada. Apercebemo-nos também que as aulas devem ser o mais 

personalizadas e individualizadas possível, respeitando sempre o ritmo, 

interesses e limitações de cada um. Para além disso, o espaço para o diálogo é 

de fundamental importância neste escalão etário onde o conversar, trocar 

ideias e compreender as suas necessidades é determinante.  
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6.Síntese Final  

“A velhice só começa quando se perde o interesse”. 

– Jean Rostand (1894-1977), Caderno de um Biologista. 

1- Introdução:  

Ao longo da vida, a capacidade funcional dos vários órgãos vai diminuindo 

gradualmente, aumentando a prevalência das doenças crónicas e a incidência 

das situações agudas. Rusting (1992) refere que o envelhecimento está 

associado a limitações fisiológicas e funcionais. O envelhecimento é um 

processo de degeneração biológica sujeito a leis naturais geneticamente 

determinadas que se manifestam de diferentes formas (Marques, 1992). A 

fragilidade física do idoso vai aumentando progressivamente ao longo da idade, 

o organismo envelhece e vai perdendo gradualmente as suas faculdades 

(Spirduso et al, 2005). No entanto, este processo desencadeia-se a um ritmo 

diferente de pessoa para pessoa, uma vez que o envelhecimento é para além 

de tudo um processo individual (Spirduso et al, 2005). Para além da 

importância da variação genética, as experiências vividas, o estilo de vida 

assume um papel de relevo em todo o processo de envelhecimento e 

prevalência de doenças crónicas. Está hoje bem descrito na literatura que uma 

menor estimulação leva à debilidade muscular e à perda funcional, 

influenciando a condição do idoso, privando-o muitas vezes de uma vida 

autónoma e digna. Estudos provam que o declínio linear das capacidades 

funcionais, que se inicia por volta dos 30 anos e apresenta uma diminuição 

mais acentuada por volta dos 60-65 anos, pode ser substancialmente 

modificado pelo exercício, pelo controlo do peso e pela dieta (Berger, 1989, 

Shephard,1991). A actividade física desempenha um papel importante na 

manutenção da saúde e da funcionalidade nos idosos, tendo o exercício e 

outras formas de actividade física sido descritas como propícias a inúmeros 

benefícios nos aspectos fisiológicos e psicossociais das pessoas idosas 

(Spirduso et al, 2005). Pelo contrário, um estilo de vida menos saudável 

associado ao sedentarismo, mantido ao longo dos anos, vai invariavelmente 
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acentuar um envelhecimento precoce. Neste sentido, atendendo ao crescente 

número de idosos, à preocupação com a sua qualidade de vida e considerando 

que esta qualidade de vida está associada a um bom desempenho motor, a 

actividade física regular parece ser uma ferramenta eficaz no controlo e 

atenuação das componentes da aptidão física que tendem a diminuir com a 

idade (Carvalho, 1999).  

2. Força/Envelhecimento 

Um corpo sedentário cumpre com todos os requisitos para a atrofia dos 

músculos e para a fragilidade dos ossos ao contrário dos benefícios que se 

pode ter quando se tem uma vida activa Blessig (1997).  

A diminuição da força com o envelhecimento é sem dúvida uma das alterações 

fisiológicas mais importantes na medida em que condiciona o indivíduo por 

estar estritamente associada ao equilíbrio, à locomoção, à coordenação e à 

sua capacidade funcional. Nobrega (1999) refere que aos 60 anos há uma 

diminuição de 30 a 40% da força máxima muscular e nos anos seguintes 

ocorre uma perda de 10% por cada década. É pois importante referir que a 

diminuição desta capacidade motora, principalmente na terceira idade é um 

dos factores que provoca um declínio da postura e, invariavelmente, vai 

provocar um enfraquecimento geral, comprometendo seriamente a sua 

autonomia e bem-estar. Essa perda de força muscular principalmente nos 

membros inferiores está associada a problemas funcionais que levam muitas 

vezes o idoso a ter dificuldades na mobilidade, execução das tarefas do dia-a-

dia, obesidade, desordens metabólicas e redução da capacidade aeróbia 

(Vandervoort, 2002). A capacidade de realizar diferentes actividades diárias, 

actividades laborais ou de recreação é determinada, em grande parte, pela 

capacidade de desenvolver força muscular (Brill et al., 2000). A perda da força 

e da massa muscular predispõe os idosos a uma limitação funcional, sendo 

este um factor predisponente para muitos dos processos patológicos 

associados ao aumento da morbilidade e mortalidade (Brill et al., 1998). 
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Para além da sua relação com a mobilidade, funcionalidade e autonomia, a 

força tem igualmente um papel preponderante na diminuição do risco de 

quedas e, consequentemente, de fracturas facilitadas pela maior 

desmineralização óssea típica do idoso (Carter et al., 2001). Assim, face ao 

quadro anteriormente descrito é fundamental o desenvolvimento de programas 

de exercício físico que permitam ao idoso aumentar a sua força e massa 

muscular de forma a ter uma melhor funcionalidade e saúde. 

2.1. Benefícios do treino de força muscular em idoso 

A força é uma capacidade que desempenha um papel muito importante na 

execução das tarefas diárias como o levantar de uma cadeira, o ir às compras 

ou sair de um carro, em que são necessários níveis moderados de força 

(Spirduso et al., 2005).  

A falta de força nos membros inferiores e nos músculos posturais encontra-se, 

em muitos estudos, largamente relacionados e associados a dificuldades de 

locomoção aumentando, assim, o risco de quedas e fracturas (Westhof, e 

Fritsch, 2000). Evans (1999) refere que o treino de força proporciona não 

apenas o aumento de força nos músculos extensores e flexores do joelho, mas 

também na área total do músculo com aumentos na ordem dos 11,4%. Este 

aspecto é determinante na medida em que, tal como anteriormente referido, a 

força muscular tem implicações significativas na capacidade funcional do idoso. 

Malliou, (2003), refere a importância do idoso conservar os níveis de força 

mínimos para executar as tarefas indispensáveis do seu dia-a-dia, como 

levantar objectos, carregar, empurrar, puxar, sentar, levantar, caminhar e subir 

escadas. Há 40, 50 anos atrás envelhecer não era um problema; era encarado 

como um fenómeno natural, pois as pessoas que envelheciam não eram 

muitas. Além disso o aproveitamento e imagem que a sociedade tinha da 

população que envelhecia era diferente, daquela que se tem hoje, ser-se idoso 

era ser-se sábio; era ter-se a mais-valia do tempo que fazia do velho o 

conselheiro, o amigo, a memória do tempo. Foi precisamente nesta perspectiva 

e porque considero que devemos valorizar esta faixa etária, que decidi realizar 
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esta formação. O meu propósito foi o de adquirir novas competências e 

aumentar os meus conhecimentos no ensino da actividade física para a terceira 

idade e de alguma forma dar o meu contributo para melhorar a qualidade de 

vida de alguns idosos, população esta que sempre me acarinhou e pela qual 

tenho imenso respeito.  

Numerosos estudos têm demonstrado que estímulos adequados de treino de 

força em homens e mulheres idosas, promovem ganhos da força similares ou 

até superiores aos encontrados em jovens (Frontera et al., 1988; Fiatarone et 

al., 1990; Pyka et al., 1994; Charette et al., 1991. Já em 1988, Frontera et al. 

observaram um aumento de cerca de 100% da repetição máxima (1RM) na 

força dos extensores do joelho e acima dos 200% nos flexores, após 12 

semanas de trabalho intenso de força dinâmica (80% de 1RM; 3 séries x 8 

reps.; 3x/sem) em idosos homens entre os 60 e 72 anos. Num estudo mais 

recente Ivey et al (2000) comparou a resposta ao treino de força de homens e 

mulheres e verificou que os idosos de ambos ao géneros (65-75 anos) 

aumentam o seu volume muscular tanto quanto o aumento do volume muscular 

dos jovens entre os 20 e 30 anos. 

Ao longo dos anos, um número crescente de estudos tem tentado analisar a 

potencial influência do exercício físico e em particular do treino de força na 

capacidade funcional e saúde do idoso (Andrews, 2001) 

A magnitude desta resposta de adaptação parece ser parcialmente explicada 

pelo modo, frequência, duração e intensidade do treino. Por exemplo, tem sido 

sugerido os 70-80% de 1 repetição máxima (1RM) como sendo a carga 

recomendada para induzir alterações importantes quer em termos hipertróficos 

como funcionais (Hagerman et al., 2000). 

2.2- Princípios metodológicos do treino de força 

A idade não deve ser um factor limitativo do início de um programa de força. 

Apesar disso, será sempre necessário obter a aprovação médica, uma vez que 

nesta fase da vida, normalmente, os indivíduos apresentam diversas limitações 

de foro ortopédico, bem como uma elevada prevalência de factores de risco 
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para doenças cardiovasculares (ACSM, 2002). O ACSM (2001) recomenda que 

os exercícios para um treino de força devem ser progressivos, individuais e 

devem envolver os principais grupos musculares implicados das tarefas 

quotidianas dos idosos. Deve ainda atender que a progressão no treino deve 

ser individualizada, pois o nível de aptidão físico, a experiência com os 

exercícios e a resposta individual à carga do treino é diferente de idoso para 

idoso. Será pois necessário utilizar equipamento apropriado, um planeamento 

correcto e técnicas de execução de exercícios adequadas para a 

implementação de programas seguros e eficazes (Fleck e Kraemer, 1997).  

A recuperação das cargas entre duas aulas ocorre normalmente entre 48 e 96 

horas. É neste período que o organismo está em sobrecompensação, por essa 

razão a próxima sessão de exercícios deve ser dada nesse intervalo de tempo. 

Relativamente às séries que cada idoso deve realizar, recomenda-se uma série 

para o idoso iniciado e, em função das necessidades individuais e da 

progressão no treino pode aumentar, até às 3 séries. Devem ser realizadas 

entre uma a três séries por exercício em dias não consecutivos (Fleck e 

Kraemer, 1997; ACSM, 2001). O ACSM (2002) recomenda a realização de 8 a 

12 repetições quando se pretende o aumento da força máxima ou a hipertrofia 

muscular, 6 a 10 repetições, quando se pretende a melhoria da potência 

muscular e 10 a 15 repetições quando se pretende o desenvolvimento da 

resistência muscular. 

A periodização do treino é um factor fundamental para tirar o máximo 

rendimento do treino de força. A frequência, a duração, a selecção e a ordem 

dos exercícios, os grupos musculares treinados e os intervalos de repouso são 

pontos a considerar aquando da periodização do treino (ACSM, 2002). Os 

pesos livres devem ser introduzidos numa fase mais avançada, dando-se 

preferência, numa fase inicial, à utilização das máquinas. À medida que o idoso 

progride no treino podem ser utilizados de uma forma progressiva mais 

exercícios com pesos livres. Na planificação das aulas deve ser dada especial 

atenção ao equilíbrio entre os agonistas e antagonistas; flexores e extensores, 

pois só dessa forma se pode realizar um “trabalho” equilibrado com todos os 

grupos musculares. É importante incorporar todos os principais grupos 
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musculares no programa de treino, dando especial atenção ao equilíbrio 

agonista, antagonista (Fleck e Kraemer, 1997).  

Para facilitar o equilíbrio no desenvolvimento muscular e a recuperação entre 

os exercícios, é aconselhável organizar exercícios aos pares, para grupos 

musculares opostos. Outra forma de planificar, para que haja alternância de 

grupos musculares é alternar um exercício para a parte superior do corpo e 

outro para a parte inferior. Relativamente ao tempo de repouso a ACSM, (2001) 

refere que na generalidade devem ser dados entre 1 a 3 minutos de intervalo 

entre cada série ou exercício. 

2.3. Benefícios do treino de força muscular em idoso 

Embora os mecanismos que estão na origem da diminuição da força muscular 

não estejam totalmente esclarecidos, vários estudos apontam para que a perda 

de força e atrofia muscular que surgem com o avançar da idade, sejam 

também o resultado da falta de actividade física. A diminuição da massa 

muscular está associada à diminuição do número e da área das fibras 

musculares (Mandini e Michel, 2001). O treino de força proporciona não apenas 

o aumento de força nos músculos extensores e flexores do joelho, mas 

também na área total do músculo com aumentos na ordem dos 11,4%. Este 

autor salienta ainda a importância do idoso conservar os níveis de força 

mínimos para executar as tarefas indispensáveis do seu dia-a-dia, como 

levantar objectos, carregar, empurrar, puxar, sentar, levantar, caminhar e subir 

escadas (Malliou, 2003).  

2.4. Benefícios do exercício físico para a osteoporose 

A relação entre a massa muscular e a massa óssea tem vindo a ser descrita há 

muito tempo, mas só mais recentemente tem vindo a ser mais estudada, 

especialmente em atletas (Bass et al., 1998). O tecido ósseo é vivo e activo, e 

desenvolve-se também ao resistir a forças que agem sobre ele. A aplicação 

repetida de uma tensão física sobre um osso faz com que ele se remodele e 

fique mais forte (Sinaki, 2004), Um estudo comparativo entre jogadoras de 

voleibol e mulheres da mesma idade sedentárias, observou que as primeiras 

demonstravam uma densidade máxima óssea (DMO) superior nas vértebras 
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L1, L4 e no fémur proximal relativamente às que nunca foram atletas (Souza et 

al., 1999). Já a imobilização e perda de peso leva a uma acelerada perda de 

massa óssea (Sinaki, 2004). Gaby (1994) refere que pacientes acamados 

apresentam uma surpreendente diminuição de conteúdo mineral ósseo nas 

vértebras lombares de cerca de 0,9% por semana. Smith (1998) reforça esta 

ideia referindo que nos voos espaciais, devido à ausência da força da 

gravidade, a perda óssea ocorre independentemente da ingestão de cálcio. 

Nessas ocasiões a perda pode ser extrema chegando a 1% por dia. Um voo 

espacial de 3 a 6 meses implica um período de recuperação de dois a três 

anos e os astronautas foram retirados da cápsula em macas. Hoje sabemos 

que o exercício físico é a chave para a manutenção da DMO (Smith, 1998; 

Miller, 1999). Hoje sabemos que o exercício físico é a chave para a 

manutenção da DMO (Smith, 1998; Miller, 1999). Vários estudos demonstraram 

que uma prática de actividade física contribui para uma manutenção da DMO. 

No entanto, esta actividade física deve envolver a aplicação de TF (Treino 

força). Por exemplo, Seguin e Nelson (2003) num estudo de revisão 

bibliográfica refere que os benefícios do treino de força em idosos contribui não 

só para o fortalecimento muscular e acréscimo de massa muscular, como 

também ajuda a preservar a DMO, aumentando a independência e vitalidade 

nas pessoas idosas. 

Neste sentido, embora as terapias farmacológicas auxiliem o aumento da 

massa óssea, o exercício físico parece ser uma excelente terapia não-

farmacológica, pois para além potenciar o aumento da massa e da força óssea, 

é benéfico na redução do risco de quedas na população idosa (ACSM, 2004). 

Sinaki, (1989), refere que a aplicação repetida de uma tensão física sobre um 

osso faz com que ele se remodele e fique mais forte.  

Embora este quadro de problemas afectem toda a população idosa em geral, 

os idosos institucionalizados, dada a sua menor exercitação quotidiana, são um 

grupo de especial relevância que se destaca em todo este quadro 

anteriormente evidenciado. Passemos então a analisar em maior pormenor o 

idoso institucionalizado que foi também alvo de intervenção no nosso estágio 
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2.5. Institucionalização e necessidade acrescida de exercício físico 

A manutenção no seio da comunidade de um idoso dependente e sem 

autonomia requer, muitas vezes, a ajuda da família e dos amigos. Essa ajuda 

está implicada em diferentes tarefas do dia-a-dia tais como, tarefas domésticas, 

preparar as refeições, transporte, ajuda financeira e apoio psicológico. Paúl 

(1997) refere que a manutenção dos idosos dependentes, nas suas casas ou 

em co-residências, gera frequentemente problemas de stress, físicos e de 

saúde mental, em quem cuida deles e consequentemente em toda a família, 

sendo por isso muitas vezes tomada a decisão da institucionalização. 

O número de idosos institucionalizados tem vindo a aumentar, quer em lares, 

centros de dia ou casas de repouso. Em Portugal, cerca de 33% dos utentes 

ligados a estabelecimentos de segurança social, são idosos nomeadamente 

12% em lares, 11% em apoio domiciliário e 10% em centros de dia (INE, 2002).  

Quando os idosos passam a viver em instituições a sua vida torna-se bastante 

diferente (Henry et al., 2001). Para estes autores, a sua forma de vida torna-se 

mais sedentária em comparação com os idosos que vivem na comunidade, 

uma vez que os níveis de actividade física diária, indispensável para a saúde, e 

funcionalidade são mais baixos no primeiro caso. De acordo com os autores, 

mesmo os idosos institucionalizados que ainda possuem um nível elevado de 

autonomia, têm tendência para se tornar inactivos, uma vez que lhe são 

retirados muitas das tarefas do dia-a-dia, e as oportunidades que lhe são 

proporcionadas por essas instituições, no sentido de terem um estilo de vida 

activo, são limitadas. Paúl (1997) refere que os idosos nos lares, passam por 

imensas perdas, e são ainda integrados num espaço que lhes controla muitos 

aspectos das suas vidas. Estas condições levam-nos a desanimar, chegando 

até à depressão. O autor afirma ainda que esta circunstância pode até certo 

ponto, ser responsável pelas deficiências cognitivas e motoras, frequentemente 

instaladas nestes indivíduos. Assim, tendo em vista a baixa actividade física 

dos idosos institucionalizados, com repercussões evidentes na funcionalidade, 

bem-estar e qualidade de vida, comparativamente com os que estão inseridos 

na sociedade, torna-se urgente a implementação de programas de actividade 
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física direccionada para todas as idades, com particular ênfase para os lares e 

centros de dias (Schoeder et al., 1998). Como já foi referido os idosos, 

institucionalizados normalmente têm grandes limitações físicas, por isso na 

planificação das aulas deste tipo de alunos deve-se optar por um treino global 

que envolva o máximo de grupos musculares, pois o sedentarismo a que são 

sujeitos leva a uma atrofia muscular generalizada. Outro ponto que se deve ter 

em conta na planificação, é a introdução de jogos com exercícios mais 

dinâmicos, lúdicos, que lhes dêem prazer para tornar as aulas mais alegres, e 

divertidas combatendo de alguma forma o desânimo e a depressão.  

Após esta fundamentação teórica acerca da importância do exercício física 

sobre a força muscular, a densidade mineral óssea (DMO) e o menor risco de 

quedas e em especial sobre o bem-estar físico e psicológico dos idosos 

institucionalizados, passamos de seguida a fazer a caracterização/descrição do 

nosso estágio que envolveu 3 grupos, dos quais um institucionalizado e dois da 

comunidade com sessões de exercício físico desenvolvidas na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Assim, o nosso estágio teve como foco de 

intervenção os seguintes grupos: Turma “step”- neste grupo tivemos como 

preocupação principal o aumento da DMO e prevenção de quedas, implicando 

o recurso a exercícios físicos nas plataformas de “step; Na turma “musculação” 

visamos desenvolver essencialmente o reforço e hipertrofia muscular por fim, a 

turma “institucionalizados” – este grupo de idisos foi submetidos a um treino 

generalizado (multicomponente) de exercício físico. 

3. Caracterização das Condições de Estágio 

Turma “step” 

A turma (n=29) integrada num programa de prevenção da osteoporose e 

quedas foi constituída por 75,9% (n=22) mulheres com uma média de idades 

de 69,55 ± 5,27 anos e 24,1% (n=7) homens com idade média de 73,00 ± 5,39 

anos. No quadro 1 está descrita a caracterização da turma, quanto à 

percentagem e média das idades dos membros de ambos os sexos e as 

patologias mais comuns. O grupo apresentou uma média de idades de 70,38 ± 

5,41 anos. É importante salientar que no ano anterior a maior parte destes 
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idosos integrou o programa generalizado de baixa intensidade de actividade 

física na FADEUP de Abril a Julho de 2008 como forma de familiarização aos 

programas de exercício físico.  

Turma “musculação” 

O grupo “musculação” (n=16) tinha como objectivo o ”reforço e hipertrofia 

muscular no idoso”. O grupo foi constituído por idosos de ambos os sexos com 

uma média de idades de 69,8 ± 5,88 anos. No quadro 2 estão representadas 

as percentagens de homens e mulheres, as idades médias de ambos os sexos 

e as patologias mais frequentes do grupo. A maior parte dos elementos desta 

turma integraram nos últimos três anos vários programas de actividade física 

na FADEUP, tendo começado por integrar programas de caminhadas.  

Quadro 1: Caracterização da Turma “step” 

 Geral Mulheres: Homens 

% (Número) 100% (n=29) 75,9% (n=22) 24,1% (n=7) 

Idade (média ± 

dvp) anos 
70,38 ± 5,41  69,55 ± 5,27  73,00 ± 5,39 

Patologias mais 

comuns 

hipertensão (55,1%)   

artrites (51,7%)   

hipercolesterolemia 

(48,2%) 
  

veias varicosas 

(41,4%) 
  

osteoporose (24,1%)   
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Quadro 2: Caracterização da Turma “musculação” (programa de hipertrofia 

muscular no idoso) 

 Geral Mulheres: Homens 

% (Número) 100% (n=16) 56,3% (n=9) 43,8% (n=7) 

Idade (média ± 

dvp) 
69,80 ± 5,88  71,63 ± 6,76  67,71 ± 4,23  

Patologias mais 

comuns 

hipertensão (43,8%),   

dores articulares 

(43,8%) 
  

artroses (37,5%)                                       

hipercolesterolemia 

(37,5%) 
  

osteoporose (31,3%)   

diabetes tipo II 

(18,8%) 
  

Turma “Institucionalizados”   

Este grupo era constituído por 21 idosos institucionalizados, sendo 5 do sexo 

masculino e 16 do sexo feminino com uma média de idades de 76,48 ± 10,02 

anos. Tratava-se de um grupo muito heterogéneo no que diz respeito à 

mobilidade, uma vez que apenas 17,4% dos indivíduos eram autónomos, sem 

o uso de muletas ou bengala. Dos restantes, 21,7% usavam bengala, 39,1% 

usavam muletas e 21,7% usavam cadeiras de rodas. Quanto às principais 

percentagens das patologias dos alunos salientamos, hipertensão (47,8%), 

dores musculares (43,5%), osteoporose (31,3%), diabetes tipo II (17,4%) e 

hipercolesterolemia (17,4%). A caracterização da turma está descrita no quadro 

3.  
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Quadro 3: Caracterização do grupo Turma de Institucionalizados   

 Geral Mulheres: Homens 

% (Número) 100% (n=21) 
76,2% 

(n=16) 

23,8% 

(n=5) 

Idade (média ± 

dvp) anos 
76,48 ± 10,02  

78,38 ± 

9,26  

70,40 ± 

10,94  

Patologias mais 

comuns 

hipertensão (47,8%)   

osteoporose (31,3%)   

dores musculares (43,5%)    

osteoporose (31,3%)   

diabetes tipo II (17,4%)   

hipercolesterolemia (17,4%)   

Mobilidade 

Autónomo (17,4%)   

Autónomo com bengala 

(21,7%), 
  

Condicionada com muletas 

(39,1%), 
  

Uso de cadeira de rodas 

(21,7%) 
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4. Planeamento da actividade e sua justificação 

Tendo por base as características dos grupos e os objectivos de cada 

programa, elaboramos o planeamento dos programas, sessões e conteúdos de 

cada grupo em questão e os quais de forma muito resumida passamos a 

descrever. 

Turma “ step ”  

A turma que integrou o programa da “prevenção da osteoporose e quedas”, 

baseou-se em sessões de exercício em plataformas de “step”. O exercício com 

carga mecânica tem sido frequentemente apontado como mais eficaz para a 

prevenção/tratamento da osteoporose Vários autores como Bálsamo e 

Marques (1992) e Spirduso et al (2005) referem que para haver estímulos na 

massa óssea, é necessário que os idosos pratiquem actividades de impacto 

mecânico, ou que os exercícios estimulem a contracção muscular de forma 

intensa, a fim de estimular os osteoblastos. Por isso, na planificação anual foi 

definido que em todas as aulas se aplicariam quatro exercícios para tentar 

aumentar por um lado, a DMO e por outro, aumentar a força muscular dos 

membros inferiores no sentido de prevenir as quedas. A diminuição da força 

dos membros inferiores é um factor do equilíbrio estático e dinâmico, 

consequentemente, importante na prevenção de quedas (Spirduso et al, 2005)  

Na planificação anual foi definido que em todas as aulas se aplicariam “quatro 

exercícios base” (quadro 4) para tentar aumentar a força muscular dos 

membros inferiores no sentido de prevenir as quedas. Baker (1985) referem 

que a falta de força nos membros inferiores, e nos músculos posturais, estão 

largamente relacionados e associados a dificuldades de locomoção 

aumentando assim o risco de quedas e fracturas ósseas. O restante tempo da 

aula foi dedicado a exercícios de equilíbrio e força, para o resto do corpo, 

considerados igualmente importantes para a prevenção de quedas. Hu et al 

(1994), observaram uma melhoria considerável do equilíbrio e uma menor 

oscilação postural após a participação num programa de treino específico de 

equilíbrio. 



50 

 

 

Quadro 4: Plano de exercícios para a Turma “step” e evolução das cargas ao 

longo do ano. 

Exercícios base Inicio do ano Meio do ano Fim do ano 

Meio agachamento 2 series, 12X 3 séries, 15x 
3 séries, 15x + 

2 pesos de 2Kg 

Passo básico na 

plataforma de “step”, 
2 séries, 8x 2 séries, 12x 

3 séries, 12x + 

2 pesos de 2Kg 

Descida dos 

calcanhares 
2 series, 12X 3 séries, 15x 

3 séries, 15x + 

2 pesos de 2Kg 

Marcha  (3 min) (3 min) (3 min) 

 

A opção relativamente à escolha dos exercícios passo básico na plataforma de 

“step”, e descida dos calcanhares, deve-se ao facto de serem exercícios que 

poderão induzir impacto, carga mecânica para o desenvolvimento ósseo. 

Relativamente, aos agachamentos pensamos que poderá trabalhar a força dos 

músculos extensores e flexores do joelho – essencialmente músculos 

quadriceps e um pouco isquiotibiais, o objectivo será o reforço muscular dos 

membros inferiores, e com isso tentar que haja um maior equilíbrio, melhoria na 

locomoção e diminuição das quedas. 

Matsudo et al (2003) salientam que com o envelhecimento ocorre uma redução 

da força muscular e esse decréscimo é maior nos membro inferiores que nos 

membros superiores. Neste sentido torna-se importante para o idoso a prática 

de actividades físicas regulares para que não fique prejudicado na realização 

das actividades da vida diária uma vez que fica comprometida a velocidade da 

caminhada, o equilíbrio, o subir escadas, e o levantar-se de uma cadeira. Outro 

ponto a ter-se em consideração, no que diz respeito aos membros inferiores 

são as quedas é outro aspecto determinante na osteoporose.  



51 

 

Nos exercícios de equilíbrio e força muscular geral, procuramos trabalhar os 

principais músculos, importantes para o dia-a-dia do idoso e considerados 

igualmente importantes para a prevenção de quedas. Vários estudos 

demonstraram que uma prática de actividade física contribui para uma 

manutenção da DMO. No entanto, esta actividade física deve envolver a 

aplicação de TF (Treino força). Por exemplo, Seguin e Nelson (2003) num 

estudo de revisão bibliográfica refere que os benefícios do treino de força em 

idosos contribui não só para o fortalecimento muscular e acréscimo de massa 

muscular, como também ajuda a preservar a DMO, aumentando a 

independência e vitalidade nas pessoas idosas. Tavares (2008), concorda com 

esta evolução das cargas, pois refere que os processos de adaptação muscular 

só acontecem se a carga de treino for exercida de forma contínua e 

progressiva, para que ocorram cada vez maiores exigências fisiológicas.  

Turma “musculação” 

No grupo que tinha como objectivo o reforço e hipertrofia muscular, foi 

efectuado um trabalho específico de força muscular, com recurso a máquinas 

de resistência variável (musculação) Treino Força (TF). Embora haja uma 

preocupação crescente com a segurança deste tipo de treino, Layne et al. 

(2001) afirmaram que a compressão óssea ocorrida no TF não representa 

factor de lesão articular e/ou óssea por não causar impacto para além da 

adequação das cargas às condições físicas pré existentes dos praticantes. 

Este tipo de “trabalho” tem sido apreciado em propostas terapêuticas e 

profiláticas para a osteoporose primária e secundária. Vários autores como 

Bálsamo e Marques (2003) e Spirduso et al (2005) referem que para haver 

estímulos na massa óssea, é necessário que os idosos pratiquem actividades 

de impacto mecânico, ou que os exercícios estimulem a contracção muscular 

de forma intensa, a fim de estimular os osteoblastos.  

Relativamente à planificação anual para esta turma foi realizado com base nas 

características e nos objectivos/metas a atingir, tendo-se inicialmente aplicado 

a bateria de testes desenvolvida e validada por Rikli e Jones em 1999 de forma 
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a avaliar a aptidão física e funcional dos sujeitos. Esta bateria de testes 

segundo estes autores foi definida como testes que avaliam a capacidade 

fisiológica para desempenhar actividades normais do dia-a-dia de forma segura 

e independente, sem que haja uma fadiga indevida. Cada um dos atributos 

fisiológicos avaliados, os quais dão suporte aos comportamentos necessários 

para desempenhar tarefas diárias, são: força de membros superiores e 

inferiores, capacidade aeróbia, flexibilidade de membros superiores e 

inferiores, e agilidade motora/equilíbrio dinâmico. (Rikli e Jones 1999) l. 

Todos os testes foram repetidos nas mesmas condições no final do ano. 

Optou-se pela bateria de testes de Rikli e Jones por ser mais completo, prático 

e replicável, para além de ser um teste já validado (Rikli, 2000).  

Para além disso, avaliou-se também, no início do ano e ao longo do protocolo 

de treino, a força máxima de cada idoso, nas diferentes máquinas, para 

posteriormente se poder prescrever e ajustar as cargas a trabalhar. Nessa 

avaliação utilizamos o “Protocolo de Ston & O`Brein”, nas seguintes máquinas: 

remada, supino vertical, cadeira extensora, cadeira flexora, abdução de braços, 

abdominais, lombares e prensa.  

Este protocolo do treino de força foi especificamente direccionado para 

aumentar a força e a massa muscular de vários grupos musculares do tronco, 

pernas e membros superiores. Lord et al. (1995), referem que, tal como 

desenvolvido no presente estágio, o trabalho em máquinas de resistência 

variável parece ser ideal, uma vez que permite, não só a realização controlada 

do movimento, mas mantém também uma postura correcta. Além disso ajusta 

com facilidade a carga mais apropriada para o grupo muscular ao indivíduo em 

causa.  

Turma “institucionalizados”  

A turma de idosos institucionalizados do Centro Cultural de Santo Adrião em 

Braga, apresentou um nível de autonomia muito reduzido. Tal como 

anteriormente referido viver na comunidade ou em instituições são dois estilos 
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de vida bastante diferentes, os idosos institucionalizados têm tendência para se 

tornarem inactivos uma vez que lhes são retiradas muitas das tarefas do dia-a-

dia, as oportunidades que lhes são proporcionadas pelas instituições, no 

sentido de terem um estilo de vida activo são limitadas (Henry et al., 2001).  

As limitações físicas dos alunos desta turma eram muito elevadas, por essa 

razão tentamos escolher exercícios que abrangessem todos os grupos 

musculares. Outro ponto que se teve em consideração na planificação, foi a 

tentativa de introdução dalguns jogos com exercícios mais dinâmicos, para 

tornar as aulas mais alegres. Logo nas primeiras aulas verificamos que estes 

idosos revelavam uma tristeza, e um estado mental de desânimo, esta 

constatação levou-nos a fazer algumas alterações na planificação inicial, 

introduzindo exercícios motivantes e de carácter lúdico que lhes 

proporcionasse o prazer do exercício e momentos alegres e divertidos durante 

as sessões de exercício físico. Ao longo deste trabalho referimos o estudo de 

Paúl (1997) que verificou que os idosos integrados nas instituições que lhes 

controla muitos aspectos das suas vidas, leva-os a andarem desanimados, 

chegando mesmo à depressão. Segundo a autora esta condição pode até certo 

ponto, ser responsável pelas deficiências cognitivas e motoras, frequentemente 

encontradas nestes indivíduos. Neste sentido, torna-se importante a realização 

de exercícios físicos onde os aspectos lúdicos e de socialização sejam 

evidenciados. Assim, neste tipo de população, para além de trabalhar as 

diferentes capacidades físicas importantes para a realização autónoma das 

tarefas quotidianas, deve-se sempre trabalhar de forma lúdica e motivante, 

sendo a socialização um aspecto determinante no planeamento destas 

sessões de trabalho, Barroso e Farias (2003), Referem que mesmo o idoso 

dependente não deve perder o interesse pelas alegrias da vida. Por isso, nas 

aulas propusemo-nos promover a qualidade de vida dos idosos, bem como 

manter um relacionamento amigável entre eles, através da utilização de 

actividades e jogos dinâmicos, colectivos ou individuais, nos quais valorizei o 

lúdico como meio de estimulação pessoal. Gonçalves e Perpétou (2000), 

referem que vivência, o jogo, o lúdico, viabilizado através de dinâmicas de 
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grupo possibilitam o surgimento das condições propícias para a constituição do 

grupo e do ensino aprendizagem.  

Avaliação do Estágio  

Este estágio permitiu-nos aprofundar os nossos conhecimentos teóricos e 

práticos no que diz respeito ao processo de envelhecimento e apercebermo-

nos de algumas necessidades que os idosos demonstravam. Sentimos também 

uma grande evolução desde o início do ano até ao actual momento, tanto no 

planeamento como na realização das aulas. Quanto aos alunos, consideramos 

que aderiram muito bem às metodologias e exercícios propostos tendo daqui 

resultado um crescimento, penso que, para ambas as partes. Gostamos de 

trabalhar com e para eles pois ajudaram-nos a evoluir enquanto profissional. 

Paralelamente desenvolvemos com eles uma relação amistosa e próxima, 

sendo que sentimos que contavam connosco não só para as aulas mas 

também para alguns “desabafos da sua vida”. 

Conclusão 

Há 40, 50 anos atrás envelhecer não constituía um problema, pelo contrário, o 

envelhecer era encarado como um fenómeno natural e até de prestígio. O 

aproveitamento e imagem que a sociedade tinha da população que envelhecia 

eram diferentes daquelas que se tem hoje em dia. Ser-se idoso era ser-se 

sábio; era ter-se a mais-valia do tempo que fazia do velho o conselheiro, o 

amigo, a memória do tempo. A velhice era enaltecida. Actualmente com as 

mudanças observadas na s sociedades industrializadas, o idoso passou a ser 

desvalorizado e encarado como improdutivo. No entanto, face ao crescente 

aumento da população idosa, é cada vez mais reconhecida a necessidade de 

encarar o idoso como activo e produtivo. Foi precisamente nesta perspectiva e 

porque consideramos que devemos valorizar esta faixa etária, que decidimos 

realizar esta formação. O nosso propósito foi o de adquirir novas competências 

e aumentar os conhecimentos no ensino da actividade física para a terceira 

idade e de alguma forma dar o nosso contributo para melhorar a qualidade de 
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vida de alguns idosos, população esta que sempre me acarinhou e pela qual 

tenho imenso respeito.  

Conclusão da síntese final 

Numa breve conclusão podemos considerar que o crescente número de 

idosos, leva segundo Carvalho, (1999) a uma preocupação com a sua 

qualidade de vida. Assim, na medida em que esta qualidade de vida está 

associada a um bom desempenho motor, a actividade física regular parece ser 

uma ferramenta eficaz no controlo e atenuação das componentes da aptidão 

física e psicológica que tendem a diminuir com a idade (Carvalho, 1999). Entre 

outras capacidades, a a força muscular revela-se de especial importância para 

o envelhecimento activo e saudável na medida em que tem uma relação directa 

com a mobilidade, funcionalidade e autonomia, para além de contribui para a 

diminuição do risco de quedas e, consequentemente, de fracturas facilitadas 

pela maior desmineralização óssea típica do idoso (Carter et al., 2001). Assim, 

face ao quadro anteriormente descrito é fundamental o desenvolvimento de 

programas de exercício físico que permitam ao idoso aumentar a sua força e 

massa muscular de forma a ter uma melhor funcionalidade e saúde. Malliou, 

(2003) refere que a importância do idoso conservar os níveis de força mínimos 

para executar as tarefas indispensáveis do seu dia-a-dia, como levantar 

objectos, carregar, empurrar, puxar, sentar, levantar, caminhar e subir escadas. 

Por outro lado, quando falamos de sujeitos institucionalizados, a componente 

psicológica e social é de extrema importância. Para além disso, dada a 

ausência de estimulação quotidiana, uma vez que lhe são retiradas muitas das 

tarefas diárias, parece-nos importante desenvolver programas de exercício 

físico mais genéricos que para além de desenvolverem as diferentes 

capacidades físicas indispensáveis para a autonomia do dia-a-dia, se reflictam 

igualmente em benefícios para a auto-estima e bem-estar geral desta 

população institucionalizada. Neste sentido, parece-nos que um programa 

multicomponente reforçando os aspectos lúdicos e sociais é aquele mais 

recomendado para estes idosos. Relativamente ás preocupações com a 
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osteoporose, tudo sugere que programas que incluam carga mecânica e que 

atenuem alguns dos factores de risco para quedas, tal como aquele por nós 

desenvolvido, são os ideais para alcançar esta meta. 
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8. Anexos 

 

                      ANEXO A1: Plano anual referente à turma “step”. 
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ANEXO A2: Estrutura das aulas da turma “step”.
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ANEXO A3: Planos de aula/reflexões mensais da turma “step”. 

                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 07.01.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                     Local : Gin. Rítmica 

Objectivos : Trabalho de resistência, força, 
coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bolas; Pará-quedas; 
“step” 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
si

st
em

a 
ca

rd
io

 –
 v

as
cu

la
r 

e 
m

ús
cu

lo
 -

 e
sq

ue
lé

tic
o  

Caminhar e à indicação do professor tocar 
numa cor ou num objecto. 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio. 

10’ 

M
ob

ili
za

çã
o 

ar
tic

ul
ar

 

- Rotação dos pulsos  

- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da 
mão 

- Adução dos MS, em extensão, cruzando a 
linha média do corpo no plano frontal 

- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 

-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 

- Flexão lateral do tronco com os MS no plano 
frontal à altura dos ombros 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

5’ 

Professor: 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 

-Elevação do calcanhar à retaguarda com 
flexão do joelho. 

-Com as pernas afastadas chegam com as 
mãos às pontas dos pés. 

P
ar

te
 F

un
da

m
en

ta
l 

1º Marcha com coreografia. 
Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

2’ 

2º 
Passo básico no step. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e com o pé 
esquerdo (3 séries de 12 repetições). 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um “step”. 

5’ 

3º 
Realizar 2 séries de 12 repetições de 
agachamentos (3 séries de 12). 

Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez. 

4’ 

4º 
Jogo do “pára-quedas” com bola. Os alunos 
realizam elevações da bola, através da 
impulsão dos MS no pára-quedas. 

Os alunos encontram-se 
divididos em 3 grupos, 
formando círculos. 

10’ 

5º 
Realizar 2 séries de 12 repetições de descida 
dos calcanhares (3 séries de 12). 

Os alunos encontram-se 
divididos em 3 grupos, 
formando círculos. 

4’ 

6º 
2 a 2, dança com a bola em diferentes partes 
do corpo (ombro, cabeça, costas…) 

Os alunos formam 
grupos de 2 e espalham-
se pelo ginásio. 

7’ 

7º 

Jogo do transporta a bola”: os alunos formam 
uma fila sendo que a bola deve ser passada 
do 1º até ao último. O último quando recebe a 
bola desloca-se para o início da fila. Os alunos 
devem chegar o mais rapidamente possível ao 
cone e realizar o trajecto inverso. São 
realizados vários trajectos, sendo a bola 
transportada sempre de forma diferente, 
conforme as indicações do professor. 

Os alunos são 
distribuídos por 3 
equipas, formando 
colunas. 

10’ 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
R

et
or

no
 à

 
ca

lm
a Alongamentos corporais com 

acompanhamento musical. 
Os alunos encontram-se 
em xadrês. 

3’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 14.01.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                                                                        Local : Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bolas; Pará-quedas; 
Step 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
si

st
em

a 
ca

rd
io

 –
 v

as
cu

la
r 

e 
m

ús
cu

lo
 -

 e
sq

ue
lé

tic
o 

 - Caminhar 

- Caminhar com passada ampla 

- Caminhar com passada de “formiga” 

- Caminhar apoiando-se apenas nos 
calcanhares 

- Caminhar sobre a ponta dos pés  

- Elevar o joelho à frente batendo palma 

- Elevar o calcanhar à retaguarda  

- Circundação dos membros superiores à 
frente e à retaguarda. 

Os alunos caminham 
pelo ginásio, em círculo. 

10’ 

Professor: 



73 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
M

ob
ili

za
çã

o 
ar

tic
ul

ar
 

- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da 
mão 

- Adução dos MS, em extensão, cruzando a 
linha média do corpo no plano frontal 

- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 

-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 

- Flexão lateral do tronco com os MS no plano 
frontal à altura dos ombros 

-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 

- Elevação do calcanhar à retaguarda com 
flexão do joelho. 

- Com as pernas afastadas chegam com as 
mãos às pontas dos pés. 

 

Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 

P
ar

te
 F

un
da

m
en

ta
l 

1º Marcha ao som de música calma. 
Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 

2º 

Os exercícios seguintes são realizados 
alternadamente com as 3 séries de “step”. 

- Realizar elevação frontal do MI. 

- Realizar elevação lateral do MI. 

- Realizar elevação à retaguarda do MI. 

- Realizar alternadamente 1 elevação frontal, 
lateral e à retaguarda. 

Cada exercício é realizado alternadamente 
com os 2 MI. 2 séries de 12 repetições. 

 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um “step”. 

13’ 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

3º 

Realizar agachamentos e descida dos 
calcanhares alternadamente com os exercícios 
seguintes: 

- Realizar subida para ponta dos pés, 
mantendo-se nessa posição 10’’. 

- Realizar afastamento lateral de um MI, 
mantendo-se o outro em total contacto com o 
solo, durante 10’’.  

- Realizar elevação frontal de um MI, 
mantendo-se o outro em total contacto com o 
solo, durante 10’’.  

- Realizar elevação à retaguarda de um MI, 
mantendo-se o outro em total contacto com o 
solo, durante 10’’. 

Os exercícios de equilíbrio são realizados em 
cima do “step”, uma vez com os olhos abertos 
e outra com os olhos fechados. (4 séries no 
total). 

 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

10’ 

4º 

Estafeta do “transporta a bola”: Ao sinal de 
partida os alunos saem em direcção aos 
cones, que devem contornar, vão até junto dos 
arcos de onde retiram uma bola, e realizam o 
percurso inverso, segurando a bola entre as 
mãos. 

Os alunos encontram-se 
divididos em 2 grupos, 2 
a 2. 

5’ 

5º 
Desenhar letras e números com o corpo, no 
final de cada desenho realizam o “telefone 
estragado”. 

Os alunos encontram-se 
divididos em 2 grupos.  

5’ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Alongamentos corporais. 
Os alunos encontram-se 
espalhados pelo ginásio. 

8’ 
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Reflexão das aulas 

Relatório – Janeiro 

Em Janeiro leccionei as seguintes aulas: nos dias 7 e 14. 

Estas aulas decorreram normalmente, saliento algumas correcções a serem 

efectuadas para as próximas aulas: na aula do dia 7 o tempo planeado para 

alguns exercícios na parte fundamental, não estava adequado, e na parte final, 

nos alongamentos os três minutos não foram suficientes para executar os 

exercícios correctamente. Na aula do dia 14, no exercício dois da parte 

fundamental, não correu como o desejado pois não apenas a música, não 

acompanhou os exercícios (estava apenas de fundo); como o ritmo de 

execução não estava correcto. Estes exercícios feitos em sequência e com 

momentos de pausas muito estáticos levaram a uma certa quebra no ritmo da 

aula. Tenho que incluir entre as séries mais exercícios respiratórios, 

alongamentos, isto como forma de descontracção e recuperação. 

Relativamente à minha postura na aula utilizei uma linguagem clara, precisa, 

com reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos, individualmente e em 

grupo, principalmente nos exercícios de “step”, agachamento e calcanhares. 

Utilizei material o mais diversificado possível.  

Os objectivos dos exercícios foram descritos aos alunos, de modo a que eles 

os compreendessem com clareza e rigor.. Tentei sempre visualizar os sinais de 

cansaço dos alunos (mudança na respiração e na postura) e ou de motivação. 

Aspectos que considero determinantes no trabalho com estes escalões etários 

mais velhos. 

Durante o mês de Janeiro, à excepção do exercício número cinco da aula do 

dia 14 que foi alterado, pois os alunos não estavam a compreender e não 

estavam muito motivados para o realizar, não foi feita qualquer alteração aos 

planos de aula inicialmente previstos. Penso que de um modo geral, as aulas 

correram de forma bastante satisfatória.  
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 03.03.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                                                       Local : Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Arcos; Halteres; Step 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
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st
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a 
ca
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- Caminhar  

- Exercício do “homem de gelo” 

Os alunos caminham em 
círculo pelo ginásio. 

10’ 

M
ob

ili
za

çã
o 

ar
tic

ul
ar

 - Rotação do pescoço. 

- Rotação dos ombros. 

- Rotação dos braços. 

- Rotação da cintura. 

- Flexão lateral do tronco. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

5’ 

P
ar

te
 

F
un

da
m

e
nt

al
 

1º Marcha com coreografia. 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

5’ 

Professor: 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

2º 
 - Realizar os seguintes exercícios com  
halteres  – 2 

    séries de 15 repetições: 

  . Flexão do antebraço  

  . Extensão do antebraço   

  .Elevação lateral dos braços em extensão 

  . Elevação frontal dos braços em extensão 

- 2 séries de 15 repetições de agachamentos. 

- 2 séries de 15 repetições de descida dos 
calcanhares. 

- 2 séries de passo básico no setp 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

20’ 

 

3º 
  

4º - Exercício “caça ao tesouro” ( grupos de 3) 
Os alunos espalham-se 
pelo ginásio. 

10’ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Alongamentos corporais. 
Os alunos encontram-se 
espalhados pelo ginásio. 

8’ 
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Relatório Março 

Em Março leccionei uma aula, no dia 3. Esta aula começou à hora marcada. 

Inicialmente, cumprimentei todos os idosos e dialoguei um pouco com eles. 

Este dialogo contribui de alguma forma para aproximar os alunos do professor 

e motivá-los para aumentar o seu empenhamento motor 

De seguida montei todo o material para o aquecimento, e obtive a ajuda de 

alguns alunos, esta ajuda é importante para que sintam úteis. 

. Na parte fundamental da aula os alunos atingiram os objectivos propostos 

durante a execução dos exercícios com o respectivo material didáctico 

proposto. Foram notórias algumas melhorias na execução e na coordenação 

dos movimentos de alguns exercícios que já tinham sido anteriormente 

propostos.  

Relativamente à minha postura na sala de aula continuei a utilizar uma 

linguagem clara, precisa, com reforços positivos, e vários “feedbacks” dirigidos 

individualmente e em grupo. Continuei a utilizar material o mais diversificado 

possível, dado ser uma fonte de maior dinamismo durante as sessões de 

exercício físico..  

Para além do aquecimento, os objectivos dos exercícios realizados ao longo da 

aula foram descritos aos alunos, de modo a que eles os compreendessem com 

clareza e rigor o pretendido. Tentei sempre visualizar os sinais de cansaço dos 

alunos (mudança na respiração e na postura) e ou de motivação.  

Não foi feita qualquer alteração ao plano de aula inicialmente previsto, dado 

que considerei ser o mais adequado aos seus destinatários. Relativamente ao 

professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em termos afectivos, 

quer em termos pedagógico-didáticos. 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 22.04.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                                                Local : Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Arcos; Halteres; “step” 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
si

st
em

a 
ca

rd
io
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 v
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r 
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m
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cu
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- Caminhar, mobilização geral. 

- Exercício do “corrente humana” 

Os alunos caminham em 
círculo pelo ginásio. 

10’ 

M
ob

ili
za

çã
o 

ar
tic

ul
ar

 - Rotação do pescoço. 

- Rotação dos ombros. 

- Rotação dos braços. 

- Rotação da cintura. 

- Flexão lateral do tronco. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

5’ 

P
ar

te
 

F
un

da
m

e
nt

al
 

1º Marcha com coreografia. 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

3’ 

Professor: 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

2º 

-  Passo básico no “step” 3* 15 com pesos 2 
kg 

- Descida de Calcanhares  3* 15 com pesos 2 
kg 

- Agachamento  3* 15 com pesos 2 kg 

- Realizar os seguintes exercícios com  
halteres  – 

    3* 15 repetições: 

  . Flexão do antebraço  

  . Elevação lateral dos braços em extensão 

  . Elevação frontal dos braços em extensão 

Circuito 30´ 

3º 

4º - Exercício “pára-quedas”  Grupos de 3 5’ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Alongamentos, braço, tronco e pernas. 
 Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

5’ 
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Relatório Abril 

 

Em Abril leccionei a aula, no dia 22. 

Esta aula decorreu bastante bem, acompanhei os alunos com mais dificuldade, 

os exercícios estavam adequados à realidade de cada idoso, na fase do 

aquecimento, e na parte principal da aula, bem como na parte final, 

relaxamento e nos alongamentos.  

Um ponto a melhorar para as próximas aulas é o de tentar leccionar as aulas 

de uma forma mais dinâmica, incluindo jogos que promovam o convívio.  

Os tempos de espera durante a aula foram reduzidos nos “exercícios-base” tais 

como meio agachamento, passo básico na plataforma de “step”, descida dos 

calcanhares. Tal facto permitiu acrescentar mais um exercício que não estava 

inicialmente previsto. Assim, a aula teve uma boa densidade motora com curtos 

mas suficientes tempos de recuperação.  

Tal como tem vindo a acontecer, utilizei uma linguagem clara, precisa, com 

reforços positivos, e vários “feedbacks” dirigidos individualmente e em grupo. 

De igual modo, os objectivos dos exercícios foram descritos aos alunos, dado 

considerar um procedimento importante para a correcta execução dos 

exercícios propostos. Em termos de segurança, tentei sempre visualizar todos 

os alunos e estar atento aos sinais exteriores de fadiga, em particular a 

respiração por forma a controlar a intensidade da aula. 

No final da aula os alunos vieram dar-me os parabéns, pois gostaram muito. 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 06.05.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                                            Local : Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Arcos; Halteres; “step” 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct
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aç
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 d

o 
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- Jogo do “corrente humana” 
Os alunos caminham em 
círculo pelo ginásio. 

5’ 

M
ob

ili
za

çã
o 

ar
tic

ul
ar

 - Rotação da bola pelo corpo 

- Bola ao ar 

- Bola ao ar e sapatada 

- Bola ao chão a agarrar 

 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

5’ 

Professor: 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
P

ar
te

 F
un

da
m

en
ta

l 

1º 

- Marcha com coreografia. 

- Roda 5 elementos, bola passa por todos 

( 5 vezes de pé, 5 vezes de cócoras -  
alternado*4) 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

3’ 

 

 

10´ 

 

2º 

- Passo básico no “step” 3* 12 com pesos 2 kg 

- Descida de Calcanhares  3* 15 com pesos 2 
kg 

- Agachamento  3* 15 com pesos 2 kg 

- Realizar os seguintes exercícios com  
halteres  – 

    3* 15 repetições: 

  . Flexão do antebraço  

  . Elevação lateral dos braços em extensão 

  . Elevação frontal dos braços em extensão 

Circuito 20’ 

3º 

4º 

- Jogo de estafetas com bola 

(Faz um percurso com  bola e passa a um 
colega)  

Grupos de 3 5’ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Alongamentos, braço, tronco e pernas. 
 Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

5’ 
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Relatório Maio 

Em Maio, leccionei a aula: no dia 06 Maio. 

Na parte inicial dialoguei um pouco com os alunos, alertando-os para a 

necessidade de uma  exercitação regular. Como compareceram poucos alunos 

nesta aula, tive mais oportunidade de conversar, brincar e interagir com os 

idosos.  

Logo na parte do aquecimento foi notória uma grande alegria e um elevado 

empenhamento motor, isso também contribuiu, para que no resto das aulas, os 

alunos se empenhassem bastante, realizando todos os exercícios sem 

dificuldades.  

A escolha da música ao longo da aula teve sempre como preocupação os 

exercícios que eram realizados pelos alunos. Na parte final da aula escolhemos 

sempre uma musica calma, de forma a relaxar e descontrair. Nesta aula o 

retorno á calma, trouxe alegria e foi sem dúvida um elemento importante para 

os alunos relaxarem.  

Na parte fundamental da aula utilizei uma música com mais ritmo. O exercício 

da corrente humana e das bolas correu muito bem, levando os alunos a 

empenhar-se e divertirem-se. Utilizei nesta aula, materiais e exercícios o mais 

diversificado possível. Efectuei uma correcção/ajuda individual dos exercícios, 

a todos os idosos  

De um modo geral, o plano foi cumprido. 

 



85 

 

 

                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 03.06.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                                                            Local : Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Pára-quedas; Halteres; 
“step”; 6 bolas 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
si

st
em

a 
ca

rd
io

 –
 v

as
cu

la
r 

e 
m

ús
cu

lo
 -

 e
sq

ue
lé

tic
o

 

 

- Exercício do “Homem de gelo” No salão 5’ 

M
ob

ili
za

çã
o 

ar
tic

ul
ar

 - Rotação e flexão lateral do pescoço 

- Rotação dos ombros. 

- Rotação dos braços. 

- Rotação da cintura. 

- Flexão lateral do tronco. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

5’ 

P
ar

te
 

F
un

da
m

en
ta

l
 

1º Marcha com coreografia ( pesos de 2 Kg). 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

3’ 

Professor: 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

2º 

- Jogo de estafetas, duas equipas  

- Passo básico no “step” 3* 15 com pesos 2 kg 

- Descida de Calcanhares  3* 15 com pesos 2 
kg 

-  Meio agachamento  3* 15 com pesos 2 kg 

Circuito por estações: 

1º Passa a bola ao colega 

2º Com  halteres de 2kg- Flexão do antebraço 

3º  Meio agachamento   

4º Caminhar sobre uma linha ou corda  

5º  Com  halteres de 2kg-  Elevação frontal 
dos       

      braços em extensão 

       (30 segundos em cada estação) 

Duas equipas (arco no 
final) 

 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

 

                

 

 

 

 

                    Circuito 

30´ 

3º 

4º - Exercício “pára-quedas”  Grupos de 3 5’ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a Alongamentos: Membros superiores e 
inferiores e  tronco. 

 Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

10’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Turma : B                            Data: 06.06.2009                            Hora : 14h30-15h30 

Período :                                                                            Local : Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bolas 15; Halteres; 
“step” 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
si

st
em

a 
ca

rd
io

 –
 v

as
cu

la
r 

e 
m

ús
cu

lo
 -

 e
sq

ue
lé

tic
o

 

 

- Exercício da “corrente humana” No ginásio 5’ 

M
ob

ili
za

çã
o 

ar
tic

ul
ar

 

- Rotação da bola pelo corpo 

- Bola ao ar 

- Bola ao ar e sapatada 

- Bola ao chão a agarrar 

- Atira a bola para um colega ( os dois que não 
conseguirem agarrar, fazem  uma posição de 
equilíbrio durante 5 segundos ) 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

5’ 

Professor: 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
P

ar
te

 F
un

da
m

en
ta

l 

1º - Marcha com coreografia. 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo salão 

3’ 

2º 

- Passo básico no “step” 3* 15 com pesos 2 kg 

Circuito: 

1º - Flexão do antebraço ( halteres)  15 rep. 2 
kg 

2º - Descida de Calcanhares  15 rep. 2 kg 

3º - Elevação lateral ( halteres)  dos braços em 
extensão 15 rep. 2 kg 

4º - Meio agachamento  15 rep. 2 kg 

5º - Elevação frontal dos braços em extensão 
15 rep. 2 kg 

(3 voltas) 

                      Circuito 25´ 

3º 

4º 

- Exercício de estafetas com bola 

(Faz um percurso em cima de uma linha com 
bola e passa a um colega)  

Grupos de 6 5’ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Alongamentos, braço, tronco e pernas. 
 Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

10’ 
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Relatório Junho 

Em Maio, leccionei duas aulas: nos dias 3 e 6 Junho. 

Estas duas aulas correram muito bem, saliento o exercício das bolas que os 

alunos continuam a gostar muito e isso contribuiu para aumentar a motivação e 

o empenho na aula.  

Na aula do dia 6 como estava muito calor, tive que diminuir o ritmo da aula. Um 

dos aspectos relevantes no trabalho com esta população mais envelhecida é 

os cuidados que temos de ter em relação à temperatura ambiente, de forma a 

não sobrecarregar o sistema cardiovascular. 

Como ponto negativo saliento no dia 6 de Junho o exercício das bolas que foi 

realizado rapidamente e deveria incluir mais variedade de exercícios. O 

objectivo específico deste exercício incidia na coordenação 

Continuei a leccionar as aulas de uma forma dinâmica, conversando e brincado 

com os alunos.  

Nesta aula tive a preocupação de levar musica variada, com ritmos diferentes. 

Nos  “exercícios-base” (meio agachamento, passo básico na plataforma de 

“step”, descida dos calcanhares e três minutos de marcha) procurei aumentar 

um pouco o ritmo da música, para um maior dinamismo e empenho dos alunos. 

A linguagem que utilizei foi sempre no sentido de ser o mais clara e precisa, 

com reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos individualmente e em 

grupo.  

Relativamente aos materiais e exercícios, na planificação tive a preocupação 

de diversificar para aumentar a motivação dos alunos. Nas correcções, tive 

como preocupação ajudar no sentido de executar os exercícios o mais 

correctamente possível. Tentei sempre visualizar os sinais de cansaço dos 

alunos de forma a manter a intensidade da aula dentro dos limites previstos.  
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Não foi feita qualquer alteração ao plano de aula inicialmente previsto, dado 

que considerei ser o mais adequado aos seus destinatários. Relativamente ao 

professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em termos afectivos, 

quer em termos pedagógico-didáticos. 
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ANEXO A4: Plano de aulas da turma “musculação”.  

 

  Mês

Dia 
Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Março Abril Maio Junho 

1         F 

2     H H    

3  R     H   

4        F  

5   R R     F 

6     H H H   

7  R        

8        F F 

9    R H H    

10  R        

11        F  

12   R R     F 

13     H H H   

14  R        

15 Ap  R     F F 

16    R H H    

17 Re An R     AF AFM   

18        F  

19   AE R     F 

20 AF Re    H H F   

21  R        

22        F F 
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Apresentação Ap 

Readaptação Re 

Anamnese An 

Avaliação da Aptidão Funcional AF 

Avaliação da Força Máxima AFM 

Resistência R 

Hipertrofia H 

Força F 

Fim-de-semana  

Férias e Feriados  

Aulas Extra AE 

 

23    R H AE    

24 AF Re R     F   

25   Natal     F  

26    R     F 

27 AFM    H H F   

28  R        

29     

 

  F AF 

30    AE H    

31 R        
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ANEXO A5: Plano de Mobilização Articular para a turma “musculação”. 

 

Mobilização Articular Duração  

Os alunos colocam-se em frente ao espelho, executando todos os exercícios 
indicados pelo professor: 

• Flexão e extensão da cabeça; 
• Rotação da cabeça; 
• Abdução e adução da cabeça; 
• Rotação para a frente e para trás das articulações escápulo-umerais; 
• Adução e abdução da articulações escápulo-umerais no plano horizontal; 
• Adução e abdução da articulação escápulo-umeral no plano vertical; 
• Flexão e extensão dos cotovelos; 
• Rotação dos cotovelos para a frente e para trás; 
• Rotação dos pulsos; 
• Flexão e extensão dos dedos das mãos; 
• Rotação do tronco; 
• Abdução e adução da bacia; 
• Rotação da bacia; 
• Flexão e extensão dos M.I. (agachamento); 
• Rotação dos joelhos; 
• Flexão e extensão plantar. 

10` 

 



94 

 

 

 

 

ANEXO A6:Plano de Retorno à Calma (Alogamentos) para a turma 
“musculação". 

 

Retorno à calma (Alongamentos) 
Duração  

Os alunos colocam-se em frente ao espelho, executando todos os exercícios 
indicados pelo professor: 

• Alongamento dos músculos anteriores, posteriores e laterais do 
pescoço; 

• Alongamento dos músculos peitoral e dorsal; 
• Alongamento do músculo deltóide; 
• Alongamento dos músculos bíceps e tríceps; 
• Alongamento músculos anteriores e posteriores do antebraço; 
• Alongamento dos músculos quadríceps e ísquio-tibiais; 
• Alongamento dos músculos adutores e abdutores; 
• Alongamento dos gémeos; 

10’ 

Nota : Este plano de Mobilização Articular e de Retorno à Calma é comum a todos os 
alunos. 
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ANEXO A7: Planos de Treino de Readaptação Muscular para a turma 
“musculação”. 

 

Activação Geral Duração 

• Flexão e extensão da cabeça; 
• Rotação da cabeça; 
• Abdução e adução da cabeça; 
• Rotação para a frente e para trás das articulações escápulo-umerais; 
• Adução e abdução da articulações escápulo-umerais no plano horizontal; 
• Adução e abdução da articulação escápulo-umeral no plano vertical; 
• Flexão e extensão dos cotovelos; 
• Rotação dos cotovelos para a frente e para trás; 
• Rotação dos pulsos; 
• Flexão e extensão dos dedos das mãos; 
• Rotação do tronco; 
• Abdução e adução da bacia; 
• Rotação da bacia; 
• Flexão e extensão dos M.I. (agachamento); 
• Rotação dos joelhos; 
• Flexão e extensão plantar. 

10’ 

Treino Cardiovascular 

10’ 

Remo érgometro, bicicleta ou tapete 

Parte Fundamental 

40’ 

Grupo 
muscular 
solicitado 

Exercício 
Número 
de séries 

Número de 
repetições 

Carga 
Tempo de 
recuperação 

Peitoral e 
Triceps 

Supino 
Vertical 

2 15 

Mínima
/Média 

Tempo que o 
companheiro 
demora a 
realizar o 
exercício 

Dorsal e 
Biceps 

Remada 2 15 

Quadriceps Prensa 2 15 

Isquio-tibiais 
Cadeira 
Flexora 

2 15 

Ombros 
Abdução 
braços 

2 15 
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Abdominal Máquina de 
Abdominal 

2 15 

Lombar Máquina 
Lombar 

2 15 

Retorno à calma 

10’ 

• Alongamento dos músculos anteriores, posteriores e laterais do pescoço; 
• Alongamento dos músculos peitoral e dorsal; 
• Alongamento do músculo deltóide; 
• Alongamento dos músculos bíceps e tríceps; 
• Alongamento músculos anteriores e posteriores do antebraço; 
• Alongamento dos músculos quadríceps e ísquio-tibiais; 
• Alongamento dos músculos adutores e abdutores; 
• Alongamento dos gémeos; 
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ANEXO A8: Modelo do Plano de Treino de Resistência Muscular para a turma 
“musculação”. 

 

Nome: 
Idade: 
Nível: 
Patologias: 

 
 
Foto 

 

Remo érgometro, bicicleta ou tapete. Duração 

Parte Fundamental 

40` 

Grupo 
muscular 
solicitado 

Exercício 
Número 
de séries 

Número de 
repetições 

Carga 
Tempo de 
recuperação 

Peitoral e 
Triceps 

Supino 
Vertical 

3 15 

60/70
% 

Tempo que o 
companheiro 

demora a 
realizar o 
exercício 

Dorsal e 
Biceps 

Remada 3 15 

Quadriceps Prensa 3 15 

Isquio-tibiais 
Cadeira 
Flexora 

3 15 

Ombros 
Abdução 
braços 

3 15 

Abdominal 
Máquina de 
Abdominal 

3 15 

Lombar 
Máquina de 
Lombar 3 15 
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ANEXO A9: Modelo do Plano de Treino de Hipertrofia Muscular para a turma 
“musculação”. 

 

Nome: 
Idade: 
Nível: 
Patologias articulares: 

 
 

 

Treino Cardiovascular Duração 

Remo ergómetro ou bicicleta. 10` 

Parte Fundamental 

40` 

Grupo 
muscular 
solicitado 

Exercício 
Número de 
séries 

Número de 
repetições 

Carga 
(75%) 

Tempo de 
recuperação 

Peitoral 
Supino 
Vertical 

2 10  

Tempo que 
o 

companheiro 
demora a 
realizar o 
exercício 

Dorsal  Remada 2 10  

Quadriceps  
 Cadeira 
Extensora 

2 10  

Isquio-
tibiais 

Cadeira 
Flexora 

2 10  

Ombros 
Abdução de 
braços com 
peso livre 

2 10  

Abdominal 
Máquina de 
Abdominal 

2 10  

Lombar 
Máquina de 
Lombar 

2 10  

Biceps 
Máquina de 
Biceps 

2 10  

Triceps 
Máquina de 
Triceps 2 10  
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ANEXO A10: Planos de Treino de Força para a turma “musculação”. 

 

Nome:  
Idade:  
Nível:  
Patologias:  

 
 

 
Treino Cardiovascular Duração  

Remo ergómetro ou bicicleta. 10` 

Parte Fundamental 
40` 

Grupo 
muscular 
solicitado 

Exercício 
Número 
de 
séries 

Número de 
repetições 

Carga 
(85%) 

Carga 
Ajustada 

Tempo de 
Recup. 

Peitoral 
Supino 
Horizontal 

2 8 
65.54 kg 
144.5 lb 

 

Tempo 
que o 
companh
eiro 
demora a 
realizar o 
exercício 

Dorsal  Remada 2 8 66.32 kg 
146.2 lb 

 

Quadriceps  
Fitball com 
alteres mas 
mãos 

2 8 

Peso 
corporal e 
halteres 
de 5 kg 

 

Isquio-tibiais 
Cadeira 
Flexora 2 8 

53.98 kg 
119 lb  

Ombros 
Abdução de 
braços com 
halter  

2 8 2.5 kg  

Abdominal 
Máquina de 
Abdominal 

2 8 
42.41 Kg 
93.5 lb 

 

Lombar 
Máquina de 
Lombar 

2 8 
61.69 Kg 
136 lb 

 

Biceps 
Máquina de 
Biceps 

2 8 
29.89 Kg 
65.9 lb 

 

Triceps 
Máquina de 
Triceps 

2 8 
29.89 Kg 
65.9 lb 

 

Abdominais 
oblíquos 

Rotary Torso 2 8 
40.82 Kg 
90 lb 

 

Gémeos “step” 2 15 Peso 
corporal   
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ANEXO A11: Avaliação da Aptidão Funcional (Bateria Rikli & Jones) para a turma “musculação”. 

 NOME Idade 
30’’ Chair 

Stand (rep.) 
Arm Curl 

(rep.) 
6’ Walk (m) 

Chair Seat-and-
Reach (rep.) 

Back Scratch 
(cm) 

8-Foot Up-
and-Go (seg) 

1 Adriano Coelho 69 22 28 645 -20 11 5.1 

2 Almerindo Borges 67 24 33 710 -1 -7 4.0 

3 António Esteves 66 18 24 605 17 0 6.3 

4 Artur Ribeiro 74   665    

5 Avelino Andrade 69 17 23  -3 -20 6.3 

6 Cissie Montenegro 81 17 21 580 -7 -18.5 6.4 

7 Darcila Salgado        

8 Francelina Esteves 66 24 24 620 3 -4.5 5.6 

9 Joaquim Bastos 69 21 27 635 -5 -10 4.7 

10 Maria Alice Coelho 69 30 29 580 20 -1 6.2 

11 Maria Augusta Pereira 77 17 19 505 -6 0 6.9 

12 Maria do Sacramento Forte        

13 Maria de Lurdes Bastos 69 22 30 605 2 5 5.9 

14 MariaTeresa Ribeiro 63   540    

15 Rosa Silva 68   655    

16 Vítor Oliveira 60 13 21 395 -20 -28 9.9 
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ANEXO A12: Avaliação da Força Máxima – 1RM (Protocolo de Stone & O`Brien) para a turma “musculação”. 1ª RM realizada 
em Outubro de 2008 e 2ª RM realizada em Abril 2009. 

  
 Leg Press Bench Preess Seated leg-curl Compound Rowing 

 
Nomes 1º RM 2º RM 2º RM*0,7 1º RM 2º RM 2º RM*0,7 1º RM 2º RM 2º RM*0,7 1º RM 2º RM 2º RM*0,7 

1 Arsénio Almeida 106,82 129,55 90,69 91 104,5 73,15 45,45 45,45 31,82 172 182,5 127,75 

2 Artur Lagoaça 84 95,45 66,82 91 91 63,70 31,82 40,91 28,64 145 162 113,40 

3 Aurora M. Silva Rodrigues 61,36 72,73 50,91 37 37 25,90 18,18 22,73 15,91 118 118 82,60 

4 Delfina Rosa Costa 72,73 
 

0,00 64,5 
 

0,00 18,18 
 

0,00 118 
 

0,00 

5 Ilda Ferreira 84,09 95,45 66,82 64 77,5 54,25 27,27 31,82 22,27 118 118 82,60 

6 Jorge F. Pinto Paiva 152,2 175 122,50 118 131,5 92,05 40,91 45,45 31,82 185,5 212,5 148,75 

7 Manuel Rodrigues 118,18 209,09 146,36 131,5 131,5 92,05 50 54,55 38,19 185 199 139,30 

8 Manuel Tomás Meneses 66,82 129 90,30 118 131,5 92,05 36,36 40,91 28,64 158,5 185,5 129,85 

9 Maria Albertina  Castro 27,27 84,09 58,86 
 

37,5 26,25 
 

27,27 19,09 91 77,5 54,25 

10 Maria Alice. S. F. Paiva 50 50 35,00 50 50 35,00 13,64 18,18 12,73 91 104,5 73,15 

11 Maria Angelina Almeida 72,73 72,73 50,91 64 50,5 35,35 27,27 22,73 15,91 118 104,5 73,15 

12 Maria de Lurdes Soares 106,82 118,18 82,73 91 77,5 54,25 31,82 27,27 19,09 145 145 101,50 

13 Maria Emília da Costa 50 61,36 42,95 50,5 50,5 35,35 18,18 18,18 12,73 131,5 118 82,60 

14 Maria Fernanda Malheiros 129,55 140,91 98,64 91 91 63,70 31,82 31,82 22,27 145 158,5 110,95 

15 Maria José Pinto Paiva 50 61,36 42,95 64 77,5 54,25 18,18 27,27 19,09 64,5 118 82,60 

16 Maria Luísa Luna 72,73 72,73 50,91 37 64 44,80 22,73 27,27 19,09 118 118 82,60 

17 Orlando da Cunha 140 152,27 106,59 131,5 131,5 92,05 45,45 50 35,00 185,5 199 139,30 

18 Orlando Marques da Costa 72,73 84,09 58,86 91,3 91,3 63,91 27,27 31,82 22,27 158,5 145 101,50 
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  Máquinas Leg Extension Lower Back Crunch Multi-Biceps 

  Nomes 1º 

RM 

2º 

RM  

2º 

RM*0,7 

1º 

RM 

2º RM  2º 

RM*0,7 

1º RM 2º RM  2º 

RM*0,7 

1º 

RM 

2º RM  2º 

RM*0,7 

1 Arsénio Almeida 45,45     50 59,09 41,36 54,55 59,09 41,36 77,5 91 63,70 

2 Artur Lagoaça 27,27       45 31,50 27,27 36,36 25,45 50,5 64 44,80 

3 Aurora M. Silva Rodrigues       31,82 36,36 25,45 22,73 22,73 15,91 37 37 25,90 

4 Delfina Rosa Costa 18,18     27,27   0,00 18,18   0,00 50,5   0,00 

5 Ilda Ferreira  31,82     36,36 45,45 31,82 36,36 36,36 25,45 37 50,5 35,35 

6 Jorge F. Pinto Paiva 50,91     36,36 59 41,30 31,87 36,36 25,45 104,5 104,5 73,15 

7 Manuel Rodrigues       68,18 63,44 44,41 50 54,55 38,19 77,5 104,5 73,15 

8 Manuel Tomás Meneses 31,82     50 63,64 44,55 54,5 50 35,00 91 91 63,70 

9 Maria Albertina  Castro 22,7       31,82 22,27 22,7 22,7 15,89 50,05 50,05 35,04 

10 Maria Alice. S. F. Paiva 27,27     27,27 36,36 25,45 22,73 27,27 19,09 37 50,5 35,35 

11 Maria Angelina Almeida 27,27     40,91   0,00 36,36 27,27 19,09 64 50,5 35,35 

12 Maria de Lurdes Soares 31,82     45,45 54,55 38,19 27,27 31,82 22,27 37 37 25,90 

13 Maria Emília da Costa       31,82 36,36 25,45 22,73 22,73 15,91 64 64 44,80 

14 Maria Fernanda Malheiros       40,91 50 35,00 31,82 31,82 22,27 50 64 44,80 

15 Maria José Pinto Paiva 27,27     22,73 36,36 25,45 27,27 27,27 19,09   37 25,90 

16 Maria Luísa Luna         36,36 25,45 27,27 31,82 22,27 50,5 50,5 35,35 

17 Orlando da Cunha 45,5     50 59,09 41,36 40,91 50 35,00 50,5 90,5 63,35 

18 Orlando Marques da Costa 50     36,36 40,91 28,64   40,91 28,64 77,5 77,5 54,25 
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ANEXO A13: Reflexão mensal das aulas ministradas à turma da “musculação”. 

 

Relatório – Outubro 

Iniciamos as aulas no dia 15 Outubro às 9h. Excepcionalmente, esta foi realizada 

no pavilhão de Ginástica Rítmica, uma vez que se destinava apenas às 

apresentações. Os alunos foram contactados atempadamente, via telefónica, no 

sentido de os informar do recomeço das aulas de musculação, uma vez que estas 

haviam sido interrompidas durante as férias de Verão. Foram também informados 

de que não seria necessários trazerem equipamento para esta primeira aula. 

O professor Nuno, apresentou-me à turma e estabeleci o primeiro contacto como 

os alunos. O principal objectivo desta aula foi informar o modo de funcionamento 

das aulas, os seus horários, as normas e as regras a observar. Informámos 

também os alunos das datas de realização dos testes de aptidão funcional e 

morfológica. 

Penso que este primeiro contacto foi positivo, na medida em que os alunos se 

mostraram receptivos e contentes com o novo professor, sem que esta mudança 

de professores e também do horário das aulas, relativamente ao ano transacto, 

tenha prejudicado o bom ambiente da turma. Notou-se a existência de um forte 

sentido de grupo, entreajuda e interacção.  

A aula do dia 17 de Outubro teve início às 8:45h, como passaria a ser habitual, 

uma vez que, a pedido dos alunos e devido ao facto de a sala de musculação 

apenas poder ser utilizada na presença de um dos professores, estes 

comprometeram-se a estarem presentes a essa hora. Desta forma os alunos 

beneficiam de um período de aquecimento mais alargado, o que disponibiliza mais 

tempo de aula para a prática da musculação. A aula iniciou-se com activação 

cardiovascular de cerca de 15 minutos, seguida por trabalho articular em grupo, por 

forma a prevenir qualquer tipo de lesão. A fase seguinte da aula consistiu na 

readaptação dos alunos ás máquinas de resistência variável, insistindo-se na 
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correcta execução dos movimentos. Este é o principal objectivo nestas primeiras 

duas semanas. 

 Na parte final da aula, os alunos foram dispersos em frente ao espelho, 

realizando um conjunto de alongamentos. O objectivo desta fase da aula foi o de 

melhorar a amplitude articular e alongar os músculos implicados na sessão. 

Durante toda a aula foram realizados os questionários de anamnese dos alunos, 

após os que leram e assinaram o termo de responsabilidade e as normas de 

funcionamento do ginásio. 

 A aula do dia 20 de Outubro teve início à hora prevista e teve como 

propósito a avaliação da aptidão física e funcional de todos os alunos.  

 Na primeira parte da aula realizou-se a activação cardiovascular e 

mobilização articular. Tive especial atenção para que os alunos não realizassem 

esforços muito intensos nesta fase, uma vez que se iriam seguir os testes de 

aptidão funcional, os quais não deveriam ser realizados na presença de fadiga. 

Seguidamente, encaminhei os alunos para o pavilhão de ginástica rítmica onde o 

material já estava preparado para a aplicação dos testes realizados de acordo com 

a Bateria Rikli & Jones (1999). Os testes correram bem, ficando, tal como 

contemplado pelos autores (Rikli & Jones,1999) o teste de 6-Minute Walk por 

realizar. À medida que os alunos os iam terminando os diferentes testes, 

regressavam à sala de musculação para dar continuidade ao processo de 

familiarização/readaptação muscular. Não se realizou o teste a cinco alunos visto 

que não compareceram à aula. A esses alunos os testes irão ser realizados nas 

próximas aulas. Nos últimos dez minutos os alunos realizaram os alongamentos. 

A aula do dia 28 de Outubro iniciou-se à hora prevista com a activação 

cardiovascular e mobilização articular. De seguida prosseguiu-se com o processo 

de readaptação muscular que tem vindo a ser desenvolvido nestas primeiras aulas. 

O facto de os alunos já praticarem musculação há vários anos contribuiu para que 

todo este processo corresse bem, na medida em que estes não apresentam 

grandes dúvidas na utilização das máquinas nem a nível de posturas.  
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Relativamente aos alongamentos, estes efectuaram-se junto do espelho e houve 

preocupação da minha parte no sentido de tentar alongar todos os músculos que 

foram trabalhados.  

Relativamente a estas 4 aulas tive a preocupação de acompanhar os alunos com 

mais dificuldades. Tentei sempre utilizar uma linguagem clara, precisa, com 

reforços positivos, e vários “feedbacks”. Fiquei muito satisfeito com o facto de os 

alunos me terem manifestado, por diversas vezes, o seu agrado com o bom 

funcionamento e ambiente que se tem gerado nas aulas. Os alunos têm gostado, 

em particular das fases de aquecimento e dos alongamentos, sentindo que estes 

são úteis para a melhor realização dos exercícios de musculação. 
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Relatório- Novembro 

Uma vez traçados os planos individuais de cada aluno, estruturados com base nos 

testes realizados anteriormente (1RM) e nas informações recolhidas sobre cada um 

deles (anamnese), demos por concluída a fase de readaptação muscular, 

passando de agora em diante para a fase de resistência muscular, que durará 

sensivelmente 3 meses. 

Estas 4 aulas do mês de Novembro (dia 5, dia 12, dia 19 e dia 26) decorreram 

bastante bem. Ao longo destas aulas dei uma atenção preferencial aos alunos com 

mais dificuldade, corrigindo sempre as posturas, a execução dos movimentos e 

respiração. No aquecimento e nos alongamentos utilizamos material o mais 

diversificado possível, para dessa forma motivar os alunos e tornar as aulas mais 

agradáveis quebrando um pouco a monotonia do trabalho com máquinas de 

resistência variável. Durante os exercícios nas máquinas efectuei uma 

aprendizagem individualizada dentro do possível, ou seja sempre que um idoso 

necessitava de uma correcção, eu tentava ajudar no sentido de executar os 

exercícios o mais correctamente possível.  

Tentei sempre observar os sinais de cansaço dos alunos pois é uma forma de 

saber se está tudo bem 

Relativamente às cargas que estavam prescritas, confirmou-se que estavam 

ajustadas aos vários alunos. 
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Relatório -Dezembro 

Em Dezembro leccionei no dia 3 e 10, tendo as aulas tido o seu início à hora 

prevista. Relativamente ao aquecimento na aula do dia 3, propus um circuito à volta 

da sala. Dois dos alunos não o realizaram na totalidade, pois sentiram algumas 

tonturas provavelmente por se tratar de um espaço curto. Por essa razão, de 

futuro, quando definir este tipo de aquecimento, definirei outros exercícios para 

esses dois alunos. 

Continuei a utilizar uma linguagem clara, precisa, com reforços positivos, e vários 

feedbacks dirigidos individualmente e em grupo. Os objectivos dos exercícios foram 

descritos aos alunos, de modo a que eles os compreendessem com clareza e rigor. 

Tentei sempre visualizar os sinais de cansaço dos alunos (mudança na respiração 

e na postura) e ou de motivação. Não foi feita qualquer alteração ao plano de aula 

inicialmente previsto, dado que considerei ser o mais adequado aos seus 

destinatários.  

Os alunos empenharam-se bastante nestas aulas, e estavam bastante receptivos 

às orientações do professor e aos exercícios propostos 
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Relatório -Janeiro 

Em Janeiro leccionei nos dias 7, 14, 21 e 28. 

Após um ligeiro diálogo com os alunos iniciámos a primeira parte da aula. De 

seguida prosseguimos com o programa de musculação. No final realizámos o 

habitual retorno à calma, não tendo ocorrido nenhum incidente.  

De salientar a presença de Maria do Sacramento na aula do dia 14, que apesar de 

todas as suas limitações tem participado activamente. Nesta aula iniciámos a 

aplicação do planeamento específico de treino desta aluna. 

Na aula do dia 28 houve uma agradável surpresa para todos os alunos presentes, 

que consistiu na comparência pela primeira vez da aluna Darcila Salgado. Esta 

aluna não pôde estar presente nas aulas anteriores, uma vez que foi sujeita a uma 

operação cirúrgica e encontrava-se em fase de recuperação. Este aspecto mostra 

bem os espírito de grupo que existe entre os alunos desta turma. 

 De salientar ainda, a ausência pela 4.ª aula consecutiva da aluna Cissie 

Montenegro, que, após ter sofrido uma queda em casa, tem estado sob cuidados 

médicos. Nas correcções dos exercícios utilizei uma linguagem clara, precisa, com 

reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos individualmente e em grupo utilizei 

material diversificado como forma de motivar os alunos. Tentava dentro do possível 

individualizar as correcções no sentido de os alunos executarem os exercícios o 

mais correctamente possível. Os objectivos dos exercícios foram descritos aos 

alunos, de modo a que estes os compreendessem com clareza e rigor. Estive 

sempre atento aos sinais de cansaço dos alunos (mudança na respiração e na 

postura) e ou de motivação. Os exercícios do plano de aula foram cumpridos. 

No final da aula os alunos deram-me os parabéns, demonstrando que realmente 

gostaram da aula. 
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Relatório -Fevereiro 

Na aula do dia 4, após as semanas chuvosas que precederam esta aula, tivemos 

uma agradável surpresa ao comparecerem 4 alunos que havia já muito tempo se 

encontravam ausentes por motivos de saúde: Avelino, Maria Augusta, Teresa e 

Darcila. Com intuito de se fugir um pouco à monotonia das sessões de 

musculação, esta aula foi baseada em movimentos de karaté, tendo a proposta 

sido muito bem aceite pelos alunos. No entanto, três deles preferiram realizar o 

habitual treino de musculação em detrimento da aula de karaté. O feedback dado 

por aqueles que participaram nesta aula foi bastante positivo, tendo sido os seus 

sorrisos, expressões inequívocas de contentamento, que foi uma constante durante 

a aula.  

Na realidade, esta é a segunda aula de karaté que proporcionamos a estes alunos 

e fortaleceu ainda mais a impressão que tinha ficado na primeira vez: que esta 

modalidade tem efeitos bastante positivos nos idosos, uma vez que exige bastante 

concentração, equilíbrio e fundamentalmente coordenação motora. 

A aula do dia 11, iniciou-se á hora marcada. Começamos a aula no espaço exterior 

com uma caminhada de aquecimento e, seguidamente realizamos vários exercícios 

de mobilização geral, junto ao espelho, os quais tiveram como objectivo predispor o 

organismo para a parte fundamental da aula de modo a evitar lesões a nível do 

sistema locomotor passivo. 

Quanto às outras aulas, no dia 18 e 25 decorreram normalmente, houve alguma 

preocupação da minha parte em variar os exercícios, quer no aquecimento, quer na 

parte final nos alongamentos. Como tem vindo a acontecer, tentei sempre 

visualizar os sinais de cansaço dos alunos (mudança na respiração e na postura) e 

ou de motivação. Não foi feita qualquer alteração ao plano de aula inicialmente 

previsto, dado que considerei ser o adequado.  

Relativamente ao professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em 

termos afectivos, quer em termos pedagógico-didáticos. 
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Relatório -Março  

Em Março leccionei nos dias 4, 11 e 18. Estas aulas começaram à hora prevista. 

Após a conversa inicial, montei todo o material para o aquecimento tendo obtido a 

colaboração de alguns alunos. Na parte inicial da aula, descrevi verbalmente os 

exercícios que compunham o aquecimento, fundamentando a necessidade de os 

fazer. Durante realização dos exercícios, houve um elevado empenhamento motor. 

Na parte fundamental das aulas os alunos executavam os exercícios correctamente 

nas máquinas, intervindo eu pontualmente no sentido de efectuar alguns ajustes. 

No entanto, de uma forma geral, os alunos executaram correctamente os 

movimentos nas diferentes máquinas.  

Na final da aula do dia dezoito, realizei alguns exercícios de alongamentos, com os 

alunos sentados. Todavia esta metodologia não será repetida uma vez que não foi 

do agrado dos alunos.  

Realizei uma aprendizagem individualizada dentro do possível, ou seja sempre que 

um idoso necessitava de uma correcção, eu tentava ajudar no sentido de executar 

os exercícios o mais correcto possível. 

Na postura na sala de aula continuei a utilizar uma linguagem clara, precisa, com 

reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos individualmente e em grupo.  

Na descrição dos exercícios continuei a utilizar uma linguagem clara e precisa de 

modo a que os idosos compreendessem com clareza e rigor. Tentei sempre 

visualizar os sinais de cansaço dos alunos (mudança na respiração e na postura) e 

ou de motivação. Os exercícios definidos para esta aula estavam adequados aos 

objectivos que tinham inicialmente sido propostos. 
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Relatório -Abril  

Em Abril leccionei nos dias 15, 22 e 29. Estas aulas começaram todas à hora 

marcada. Após a conversa inicial descrevi os exercícios que compunham o 

aquecimento, salientando sempre a necessidade de os fazer. Na parte final da aula 

os alunos foram dispersos em frente ao espelho, realizando um conjunto de 

alongamentos. O objectivo desta fase da aula é relaxar e melhorar a amplitude 

articular e a flexibilidade, expliquei estes objectivos aos alunos para que se 

consciencializem da importância dos alongamentos.  

. Na parte fundamental das aulas, na realização dos exercícios, houve um elevado 

empenhamento motor, tendo os alunos executado correctamente os exercícios 

propostos.  

Relativamente à minha postura na sala de aula continuei a utilizar uma linguagem 

clara, precisa, com reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos individualmente 

e em grupo. Utilizei material o mais diversificado possível. Realizei uma 

aprendizagem individualizada dentro do possível, ou seja sempre que um idoso 

necessitava de uma correcção, eu tentava ajudar no sentido de executar os 

exercícios o mais correctamente possível. Os objectivos dos exercícios foram 

descritos aos alunos, de modo a que eles os compreendessem com clareza e rigor. 

Tentei sempre visualizar os sinais de cansaço dos alunos (mudança na respiração 

e na postura) e ou de motivação. Não foi feita qualquer alteração ao plano de aula 

inicialmente previsto, dado que considerei ser o mais adequado aos seus 

destinatários.  

De salientar que a aluna Sissie Montenegro regressou às aulas, sendo-lhe prescrito 

um plano de treino especifico de readaptação muscular dado o elevado período de 

tempo de destreino.  

Relativamente ao professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em 

termos afectivos, quer em termos pedagógico-didáticos. 
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Relatório -Maio 

Em Maio, leccionei nos dias 6, 13, 20 e 27. 

Nos dias 6 e 13, tivemos um número reduzido de alunos, facto que pode ser 

explicado, por as condições climatéricas não serem as mais adequadas, choveu 

muito. Nas outras duas semanas os alunos compareceram às aulas na totalidade. 

Iniciei as aulas com um breve diálogo com os alunos. De seguida prosseguimos 

com o aquecimento e o programa de musculação. No final realizámos o habitual 

retorno à calma, não tendo ocorrido nenhum incidente.  

Efectuei correcções individualizada, sempre que um idoso necessitava de uma 

correcção eu apoiava no sentido de executar o exercício o mais correctamente 

possível. 

A minha postura na sala de aula continuei a utilizar uma linguagem clara, precisa, 

com reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos individualmente e em grupo. 

Utilizei material o mais diversificado possível.  

Os objectivos dos exercícios foram descritos aos alunos, de modo a que eles os 

compreendessem com clareza e rigor, 
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Relatório -Junho 

Em Junho leccionei nos dias, 3 e 17. As duas aulas começaram à hora marcada, e 

iniciaram-se com o habitual diálogo de boas vindas e onde de uma forma sucinta 

descrevi verbalmente os exercícios que compunham o aquecimento, falei também 

da necessidade de o fazer.  

Na parte final da aula os alunos foram dispersos em frente ao espelho, realizando 

um conjunto de alongamentos. O objectivo desta fase da aula é relaxar e melhorar 

a amplitude articular e a flexibilidade, expliquei estes objectivos aos alunos para 

que se consciencializem da importância dos alongamentos  

Na realização dos exercícios, houve um elevado empenhamento motor. Na parte 

fundamental das aulas os alunos executaram os exercícios correctamente.  

Durante a aula continuei a utilizar uma linguagem clara, precisa, com reforços 

positivos 

A escolha dos exercícios e materiais para estas aulas baseou-se essencialmente 

na diversificação para aumentar a motivação dos alunos. Foi realizada 

aprendizagem individualizada dentro do possível, ou seja sempre que um idoso 

necessitava de uma correcção, eu tentava ajudar no sentido de executar os 

exercícios o mais correcto possível. 

 Os objectivos dos exercícios foram descritos aos alunos, de modo a que eles os 

compreendessem com clareza e rigor. Continuei a visualizar os sinais de cansaço 

dos alunos (mudança na respiração e na postura) e ou de motivação. Não foi feita 

qualquer alteração ao plano de aula inicialmente previsto, dado que considerei ser 

o mais adequado aos seus destinatários. Relativamente ao professor, os alunos 

mostraram-se muito receptivos, quer em termos afectivos, quer em termos 

pedagógico-didáticos. 
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ANEXO A14: Plano anual de trabalho para a turma “institucionalizados”. 

 

Plano Anual de Trabalho 

 

Mês 

Dia 
Out.  Nov. Dez. Jan. Fev. Março  Abril Maio Junho 

1  Feriado Feriado  Feriado    Feriado   

2          

3          

4  Ap        F  

5          

6     H H H   

7          

8   Feriado        

9         Fin  

10       Feriado  Feriado 

11  An          

12       Feriado   

13          

14          

15          

16          

17          

18  Re       F  

19   R R     F 

20 A    H H F   
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Apresentação Ap 

Aulas H 

Readaptação Re 

Última aula R 

Fim-de-semana Fin 

 

21          

22          

23     H H    

24 AF    Feriado   F  Feriado 

25  Re  Feriado     Feriado   

26          

27          

28          

29     

 

    

30         

31         
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ANEXO 15: Plano de aula/reflexões mensais da turma “institucionalizados” 

                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 06.01.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                           Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, arcos e  “step”; Balões 

 

 Descrição 
Organização 
Didáctico – 

Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico – 

Metodológica  

A
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 Caminhar, circuito à volta das cadeiras (arcos, “step”) 

Sentados de frente para o professor, vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em extensão 
à frente do corpo e ao nível dos ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de extensão 
superior e lateral, estender e flectir os dedos das 
mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços os 
lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estendê-los e flecti-los 
sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a perna 
direita e a esquerda alternadamente, tocando 
sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. A utilizar essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das 
cadeiras 

10’ 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico – 

Metodológica  
P

ar
te

 F
un

da
m

en
ta

l 

De frente para o professor, sentados, segurando um 
balão com ambas as mãos, na altura dos ombros e à 
frente do corpo, vão realizar os seguintes exercícios: 

- dirigir o braço segurando o balão com a mão direita 
para o lado direito, deslocando ao mesmo tempo a 
cabeça na rotação lateral (4 rep.); 

- o mesmo exercício para o lado esquerdo (4 rep.); 

- vai elevar alternadamente um braço de cada vez 
(12 rep.); 

- idem, lateralmente (8 rep.); 

- flexão e extensão dos braços alternadamente (12 
rep.); 

- todos os exercícios anteriores , numa sequência em 
coreografia; 

- braços estendidos á frente do corpo segurando o 
balão, desenhar círculos pequenos, alternadamente 
com o braço no sentido dos ponteiros do relógio e 
vice versa (8 rep.); 

- o mesmo exercício anterior, agora acompanha com 
a cabeça o movimento(4 rep.); 

-idem, agora mantém o olhar dirigido para a frente, 
vai movimentar o braço esquerdo para o lado direito, 
cruzando sobre o barco direito e vice versa, como se 
estivesse a “conduzir” (12rep.); 

 

 

 

 

Os alunos 
encontram-se 
sentados nas 
cadeiras ou de pé 

 

 

 

 

À volta das 
cadeiras 

30` 

De frente para o professor, sentados vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- segurando o balão com ambas as mãos e os 
braços flectidos, eleva a perna direita e a esquerda 
alternadamente , tocando sempre no balão que se 
encontra sempre ligeiramente em cima (8 rep.); 

-  idem só com a perna direita (8 rep.); 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico – 

Metodológica  

-  idem só com a perna esquerda (8 rep.); 

- alternadamente realiza extensão e flexão da perna 
(8 rep.); 

-Mantendo o corpo estendido (principalmente as 
costas), elevar a perna direita passando de seguindo 
o balão por baixo desta voltando à posição inicial (8 
rep.); 

- Caminhar 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. A utilizar essencialmente 
música portuguesa. 

R
et

or
no

 à
 c

al
m

a 

Sentados , numa posição confortável, vão relaxar 
executando o seguinte exercício  ( ter  consciência 
da respiração): 

- com as mãos em cima  do abdómen , sentir o 
aumento e diminuir de volume, inspirar e expirar 
lentamente e profundamente; 

- com as mãos no peito, inspirar e expirar lentamente 
e profundamente; 

- sentindo a entrada de ar na inspiração do tórax até 
ao abdómen e deste para o tórax durante a 
expiração. 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. A utilizar essencialmente 
música portuguesa, calma. 

Os alunos 
encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 13.01.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                       Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; bandas elásticas                  

 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

– Metodológica  

A
ct

iv
aç

ão
 d

o 
si

st
em

a 
ca

rd
io

 –
 

va
sc
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ar
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 Caminhar, rotação dos braços e ombros, em 
pontas do pés e calcanhares. 

- rotação do pescoço 

- flexão lateral do pescoço  

- rotação dos pulsos  

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. A utilizar 
essencialmente musica portuguesa. 

À volta das cadeiras 10’ 

Professor: 

Jorge Martins 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

– Metodológica  
P

ar
te

 F
un

da
m
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ta

l 

-Desenrola a banda, dá 1, 2, 3 nós e desfaz, e 
volta a enrolar 

- Abdução dos MS, em extensão, no plano 
frontal e lateral. 

- Levanta e senta, na cadeira do colega 2 *15 

-Elevação frontal do joelho e da perna 

 

- Sentados rotação do pé com os M. I. 
esticados 

- Marcha, circuito, linhas para equilíbrio. 

- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 

-União das mãos atrás das costas, frente e em 
cima com os MS em extensão. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor.  A utilizar 
essencialmente musica portuguesa. 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

 

 

À volta das cadeiras 

30` 
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Mãos dadas, ouvir uma música. 

Nota : Utilizei essencialmente música 
portuguesa, calma. 

 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 20.01.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                      Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Arcos                   

 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

– Metodológica  
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- rotação do pescoço 

- flexão lateral do pescoço  

- rotação dos ombros braços e pulsos.  

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. A utilizar 
essencialmente música portuguesa. 

À volta das cadeiras 10’ 

Professor: 

Jorge Martins 
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 De frente para o professor, sentados vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- segurando o balão com ambas as mãos e os 
braços flectidos, eleva a perna direita e a 
esquerda alternadamente , tocando sempre no 
balão que se encontra sempre ligeiramente em 
cima (8 rep.); 

-  idem só com a perna direita (8 rep.); 

-  idem só com a perna esquerda (8 rep.); 

- alternadamente realiza extensão e flexão da 
perna (8 rep.); 

 

 

 

 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

30’ 

-Mantendo o corpo estendido (principalmente 
as costas), elevar a perna direita passando de 
seguida o balão por baixo desta voltando à 
posição inicial (8 rep.); 

-  Senta, levanta 2 *15 

- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 

-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 

- Caminhada com um percurso de vários arcos 

À volta das cadeiras 
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Sentados , numa posição confortável, vão 
relaxar executando o seguinte exercício  ( ter  
consciência da respiração): 

- com as mãos em cima  do abdómen , sentir o 
aumento e diminuir de volume, inspirar e 
expirar lentamente e profundamente; 

- com as mãos no peito, inspirar e expirar 
lentamente e profundamente; 

- sentindo a entrada de ar na inspiração do 
tórax até ao abdómen e deste para o tórax 
durante a expiração. 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. A utilizar 
essencialmente música portuguesa, calma. 

 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 27.01.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                       Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bandas elásticas; Bolas 
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Organização Didáctico 

– Metodológica  
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 Caminhar 

 - rotação do ombro, braços e pescoço 

- flexão lateral do pescoço  

- rotação dos pulsos  

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 

À volta das cadeiras 10’ 

Professor: 

Jorge Martins 
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-Desenrola a banda, dá 1, 2,3 nós e desfaz, e 
volta a enrolar 

Com banda: 

   . Abdução dos MS plano frontal e lateral 

-Elevação frontal do joelho  e da perna 

De frente para o professor, sentados, 
segurando uma bola com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo vão 
realizar os seguintes exercícios: 

 

 

 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

30’ 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 
rep); 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

 

- flexão e extensão das braços 
simultaneamente, estes encontram-se em 
frente ao corpo  e à altura dos ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo 
alternadamente em direcção ao peito (troca a 
bola da mão esquerda para a direita (8 rep); 

- os alunos dividem-se por duas rodas. Em 
cada uma delas é introduzia um abola que tem 
que ser passada de mão em mão. 
Posteriormente é introduzida uma segunda e 
terceira bola, que continua a ser passada da 
mesma forma, sem nunca se poderem 
encontrar; 

-  Senta, levanta 2 *15 

-   Caminhar  

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 

À volta das cadeiras 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

– Metodológica  

musica portuguesa. 

R
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a Olhos fechados e mão dadas a ouvir uma 
música. 

Nota : Utilizei essencialmente música 
portuguesa, calma. 

 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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Relatório – Janeiro 

Em Janeiro leccionei nos seguintes dias: 6, 13, 20 e 27. 

Considero que estas aulas decorreram, na generalidade, de forma muito positiva.  

Dado que conhecia bem o grupo, as suas limitações e os seus pontos fortes, o 

planeamento foi efectuado tendo em conta a realidade de cada elemento. Isto 

aconteceu tanto na fase de aquecimento, como na parte principal da aula e na 

sessão final (alongamentos). 

Foram identificadas duas oportunidades de melhoria a introduzir nas aulas 

seguintes: a fim de manter/aumentar a motivação dos alunos, durante o decorrer 

da aula, investir mais no sentido de leccionar de uma forma mais dinâmica e incluir 

jogos que promovam o convívio.  

Na parte inicial das aulas, optei por exercícios para os membros superiores e 

inferiores. Os alunos dispuseram-se em meia-lua, sentados. Esta organização 

didático-metodológica facilitou bastante a visualização do professor. Devo salientar 

que as idades do grupo são muito avançadas, bem como a sua mobilidade que é 

bastante limitada.  

De salientar que nas aulas do dia 6 e 20 realizamos vários exercícios com balões 

(feijão dentro de cada balão). Este material didáctico motivou bastante os alunos, 

contribuindo para um maior empenhamento na tarefa por parte dos mesmos. Os 

objectivos dos exercícios centraram-se nas capacidades de força muscular e 

coordenação motora. Embora a maioria dos alunos tivesse realizado a tarefa com 

sucesso, alguns sentiram dificuldades nos exercícios para os membros inferiores, 

principalmente quando tinham que passar o balão por baixo de cada perna, o que 

denota uma evidente perda de flexibilidade e coordenação nestes movimentos. 

Apesar das dificuldades, devo referir que os exercícios destas aulas foram 

dinâmicos contribuindo para um grande empenhamento motor.  
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Na aula do dia 27, não consegui que os alunos fizessem todos os exercícios, pois 

“investi” muito tempo na explicação e organização dos exercícios das bolas. Apesar 

de diminuir um pouco a densidade motora da aula, penso que este procedimento é 

fundamental – é importante que os idosos entendam o movimento e o realizem da 

melhor forma possível. Com este escalão etário, a qualidade é mais importante que 

a quantidade de exercitação.  

Relativamente à parte final das aulas, realizei exercícios de retorno à calma. Os 

mesmos tiveram o objectivo de consciencializar o próprio corpo do idoso, assim 

como a sua respiração. 

Tive a preocupação de utilizar uma linguagem e conteúdos claros, precisos, com 

reforços positivos e constantes feedbacks dirigidos individualmente e em grupo. 

Utilizei material o mais diversificado possível. Investi numa aprendizagem a mais 

individualizada possível: monitorizando de perto a execução individual dos 

exercícios, intervindo sempre que necessário, no sentido da correcção da 

execução. 

Os objectivos dos exercícios foram descritos aos alunos a fim de que estes os 

compreendessem com clareza e rigor. Mantive sempre, como primeira 

preocupação, a monitorização visual dos sinais de cansaço dos alunos (mudança 

na respiração e na postura) e ou de motivação. Não foi feita qualquer alteração ao 

plano de aula inicialmente previsto, dado que se mostrou o mais adequado.  

Relativamente ao professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em 

termos afectivos, quer em termos pedagógico-didáticos. 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 03.02.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                     Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Setp; Arcos e bandas 
elásticas; bola; fita 

 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 



132 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
A

ct
iv

aç
ão

 d
o 

si
st

em
a 

ca
rd

io
 –

 v
as

cu
la

r 
e 

m
ús

cu
lo

 -
 

es
qu

el
ét

ic
o 

 Caminhar 

 Sentados de frente para o professor, vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em 
extensão à frente do corpo e ao nível dos 
ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de 
extensão superior e lateral, estender e flectir 
os dedos das mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços 
os lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e 
flecti-los sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das cadeiras 10’ 
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- Bola: atira ao ar com diferentes alturas, dá 
uma palmada e apanha, atira para os colegas. 

- De frente para o professor, na posição de pé, 
segurando a fita com a mão direita/esquerda, 
na altura dos ombros e em frente ao corpo, 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

30’ 

vão realizar os seguintes exercícios: 

- braço dir. estendido `frente do corpo 
segurando a fita, desenhar círculos pequenos, 
no sentido dos ponteiros do relógio e vice 
versa ( 8 rep); 

À volta das cadeiras  
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

. idem, com o barco esq. (8 rep); 

- o mesmo exercício anterior, agora 
acompanha com a cabeça o movimento (4 
rep);  

- idem, realizando círculos maiores (8 rep); 

- idem, agora mantém o olhar dirigido para a 
frente, vai movimentar o braço esq. Para o 
lado direito, cruzando sobre o sobre o braço 
direito e vice versa (12 rep); 

- exercícios para os “olhos” , segurando a fita á 
frente do corpo, realiza movimentos para a 
direita e esquerda, para cima para baixo, em 
circulo. A cabeça não pode deslocar-se (8 
rep); 

- vai realizar o seguinte exercício, movimento 
do braço direito que se encontra ao lado do 
corpo á altura do ombro e estendido, dirigido 
para o lado esquerdo, passando pela frente do 
corpo, e volta à posição inicial (8 rep); 

- o exercício anterior mas agora com o braço 
esquerdo (8 rep); 

- pegar na extremidade da fita e enrolá-la 
completamente. 

-  Senta, levanta 2 *15 

-   Caminhar, circuito com setp, arcos e  várias 
linhas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 
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Olhos fechados de mão dada a ouvir uma 
música 

Nota :. Utilizei essencialmente música 
portuguesa, calma 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 10.02.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                     Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bandas elásticas 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Caminhar: pés, pontas, exterior, interior, 
calcanhares 

Sentados de frente para o professor, vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em 
extensão à frente do corpo e ao nível dos 
ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de 
extensão superior e lateral, estender e flectir 
os dedos das mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços 
os lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e 
flecti-los sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

À volta das cadeiras 10’ 
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- De frente para o professor, sentados, 
segurando uma bola com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 
rep); 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

- flexão e extensão das braços 
simultaneamente, estes encontram-se em 
frente ao corpo  e à altura dos ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo 
alternadamente em direcção ao peito (troca a 
bola da mão esquerda para a direita (8 rep); 

- os alunos dividem-se por duas rodas. Em 
cada uma delas é introduzia um abola que tem 
que ser passada de mão em mão. 
Posteriormente é introduzida uma segunda e 
terceira bola, que continua a ser passada da 
mesma forma, sem nunca se poderem 
encontrar. 

-  Senta, levanta 3*10 

-   Caminhar 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

 

 

 

 

 

À volta das cadeiras 

30’ 
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Sentados , numa posição confortável, vão 
relaxar executando o seguinte exercício  ( ter  
consciência da respiração): 

- com as mãos em cima  do abdómen , sentir o 
aumento e diminuir de volume, inspirar e 
expirar lentamente e profundamente; 

- com as mãos no peito, inspirar e expirar 
lentamente e profundamente; 

- sentindo a entrada de ar na inspiração do 
tórax até ao abdómen e deste para o tórax 
durante a expiração. 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa, calma. 

 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 17.02.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                 Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; “step”. 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 



140 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
A

ct
iv

aç
ão

 d
o 

si
st

em
a 

ca
rd

io
 –

 v
as

cu
la

r 
e 

m
ús

cu
lo

 -
 

es
qu

el
ét

ic
o 

 Caminhar  

Sentados de frente para o professor, vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em 
extensão à frente do corpo e ao nível dos 
ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de 
extensão superior e lateral, estender e flectir 
os dedos das mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços 
os lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e 
flecti-los sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

À volta das cadeiras 10’ 

 

-Exercícios com bolas, passa ao colega e 
professores e monitores atira ao ar dá 
palmada e agarra e atira para o chão. 

 - Abdução dos MS, em extensão, plano frontal 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

30’ 
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e lateral 

- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 

-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 

-Elevação frontal do joelho e da perna 

- Sentados rotação do pé com os M. I. 
esticados 

- Senta, levanta 3 *10 

- Caminhar com vários obstáculos, setp 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 

 

 

 

À volta das cadeiras 

 

R
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Exercício do “telefone” 

Nota : Utilizei essencialmente música 
portuguesa, calma. 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 24.02.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                               Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; “step”. 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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Caminhar  

- rotação do pescoço, ombros, braços e pulsos 

- flexão lateral do pescoço 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 

 

À volta das cadeiras 10’ 
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De frente para o professor, sentados, 
segurando um balão com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e à frente do corpo, vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- dirigir o braço segurando o balão com a mão 
direita para o lado direito, deslocando ao 
mesmo tempo a cabeça na rotação lateral (4 
rep.); 

- o mesmo exercício para o lado esquerdo (4 
rep.); 

- vai elevar alternadamente um braço de cada 
vez (12 rep.); 

 

 

 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

 

 

 

 

 

30` 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

- idem, lateralmente (8 rep.); 

 

- flexão e extensão dos braços alternadamente 
(12 rep.); 

- todos os exercícios anteriores , numa 
sequência em coreografia; 

- braços estendidos á frente do corpo 
segurando o balão, desenhar círculos 
pequenos, alternadamente com o braço no 
sentido dos ponteiros do relógio e vice versa 
(8 rep.); 

- o mesmo exercício anterior, agora 
acompanha com a cabeça o movimento(4 
rep.); 

-idem, agora mantém o olhar dirigido para a 
frente, vai movimentar o braço esquerdo para 
o lado direito, cruzando sobre o barco direito e 
vice versa, como se estivesse a “conduzir” 
(12rep.); 

 

De frente para o professor, sentados vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- segurando o balão com ambas as mãos e os 
braços flectidos, eleva a perna direita e a 
esquerda alternadamente , tocando sempre no 
balão que se encontra sempre ligeiramente em 
cima (8 rep.); 

-  idem só com a perna direita (8 rep.); 

-  idem só com a perna esquerda (8 rep.); 

- alternadamente realiza extensão e flexão da 
perna (8 rep.); 

À volta das cadeiras  
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

-Mantendo o corpo estendido (principalmente 
as costas), elevar a perna direita passando de 
seguida o balão por baixo desta voltando à 
posição inicial (8 rep.); 

 

- Caminhar 

 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

R
et

or
no

 à
 c

al
m

a
 

Olhos fechados e mãos dadas a ouvir uma 
música. 

Utilizei essencialmente música portuguesa, 
calma. 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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Relatório Fevereiro  

Em Fevereiro leccionei nos dias: 3, 10, 17 e 24. 

Por motivos de saúde tivemos vários idosos que faltaram às aulas neste mês.  

Como vem sendo habitual, os minutos iniciais de cada aula destinam-se a 

conversar, aproveitando esta oportunidade para não só para obter o “feed-back” 

acerca do grau de satisfação dos alunos em relação às aulas, como também para 

os motivar no sentido da necessidade de se movimentarem/exercitarem com 

regularidade e de manterem estilos de vida activos.  

Seguidamente passamos à descrição dos exercícios que compõem o aquecimento. 

Apercebi-me que as aulas estavam ou pouco “ estáticas”, principalmente na minha 

postura, por isso passei a falar mais com os idosos, contribuindo dessa forma para 

tornar a aula mais alegre – principalmente nos tempos mortos – e a incentivava-los 

a empenhar-se mais nos exercícios, brincado e interagindo sempre com eles – 

penso que com sucesso, pois os idoso mostraram-se mais motivados, mais 

empenhados nos exercícios e mais alegres. Tentei, e penso que consegui utilizar 

uma linguagem clara e precisa, com reforços positivos, e vários feedbacks dirigidos 

individualmente e em grupo. Relativamente aos exercícios com balões os alunos 

demonstraram menos dificuldades. Verificaram-se melhorias designadamente na 

velocidade de execução e na coordenação de movimentos. 

Em relação ao exercício com fitas, grande parte dos alunos teve dificuldade na 

execução dos exercícios, tais como: amplitude de movimentos, coordenação óculo-

manual, equilíbrio e velocidade de execução. Houve várias dificuldades na 

execução do exercício, “desenhar círculos pequenos e grandes”. Após a paragem 

do mesmo utilizei uma demonstração mais simples, e aumentei a amplitude do 

movimento. As correcções e as adaptações (maior amplitude de movimento dos 

membros superiores) dos exercícios foram realizadas, facto que contribuiu para um 

maior empenhamento motor e uma alegria constante. Ainda neste exercício 

quando pedi para enrolar a fita, houve uma grande competição no grupo. Aos 
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alunos que terminaram em menor tempo o enrolar da fita, o professor e alunos 

deram uma grande salva de palmas, elogiando-os. Penso que este elogio positivo 

foi bastante importante para aumentar a auto-estima dos vencedores. 

Na parte final, quer no exercício de mãos dadas, quer no de telefone, o objectivo de 

retorno à calma foi atingido, a música trouxe alegria à aula e foi sem dúvida um 

elemento que contribuiu para elevar a motivação dos alunos. Nesta fase das aulas 

utilizei uma música com sons da natureza, sobretudo ondas do mar. 

 As correcções foram feitas individualmente, ou seja sempre que um idoso 

necessitava de uma correcção, ajudava no sentido de executar os exercícios o 

mais correctamente possível. Continuei a descrever com algum rigor os objectivos 

e exercícios, pois para este tipo de alunos é importante que eles os 

compreendessem com clareza e rigor. 

Relativamente ao professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em 

termos afectivos, quer em termos pedagógico-didáticos é importante referir que 

observei que os idosos já conversam comigo e até já respondem às minhas 

brincadeiras. 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 10.03.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                            Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, bandas elásticas, arcos, 
tapetes, “step” 

 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

A
ct
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 d
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a 
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io
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 e
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o

 

 

Caminhar, num circuito. (caminhar numa linha, 
setp, arcos, rotação dos braços e ombros). 

À volta das cadeiras 10’ 

P
ar

te
 F

un
da

m
en

ta
l 

-Desenrola a banda, dá 1, 2,3 nós e desfaz, e 
volta a enrolar 

Com banda: 

   . Abdução dos MS plano frontal e lateral 

-Elevação frontal do joelho  e da perna 

De frente para o professor, sentados, 
segurando uma bola com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo vão 
realizar os seguintes exercícios: 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

 

À volta das cadeiras 

 

 

 

 

 

30` 

 

Professor: 

Jorge Martins 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 
rep); 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

- flexão e extensão das braços 
simultaneamente, estes encontram-se em 
frente ao corpo  e à altura dos ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo 
alternadamente em direcção ao peito (troca a 
bola da mão esquerda para a direita (8 rep); 

 

 

 

 

 

 

- os alunos dividem-se por duas rodas. Em 
cada uma delas é introduzia um abola que tem 
que ser passada de mão em mão. 
Posteriormente é introduzida uma segunda e 
terceira bola, que continua a ser passada da 
mesma forma, sem nunca se poderem 
encontrar; 

-  Senta, levanta 3*10 

- Caminhar, num circuito. (caminhar numa 
linha, setp e arcos) 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
R

et
or

no
 à
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al

m
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Sentados numa posição confortável, vão 
relaxando e executando os seguintes 
exercícios: contracção e descontracção dos 
músculos mais solicitados mais solicitados na 
parte principal da aula; elevar os 
braços/pernas e voltar à posição inicial, 
descontraindo os braços e pernas. Na 
execução destes exercícios realiza-se 
inspirações e expirações profundas. 

- Com uma bola massaja todos os músculos 
mais solicitados na parte principal, rolando a 
bola sobre os braços, peito, pescoço e pernas. 
Na execução deste exercício vai realizar 
inspirações e expirações profundas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música calma. 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 17.03.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                     Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, Bolas 

 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
A
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 Caminhar: frente, lado, por cima de um alinha, 
para trás, lateralmente Dir e Esq 

Sentados de frente para o professor, vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em 
extensão à frente do corpo e ao nível dos 
ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de 
extensão superior e lateral, estender e flectir 
os dedos das mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços 
os lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e 
flecti-los sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

À volta das cadeiras 

 

 

10’ 

P
ar

te
 F

un
da

m
en

ta
l - De frente para o professor, sentados, 

segurando uma bola com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 
rep); 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

30’ 
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 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

- flexão e extensão das braços 
simultaneamente, estes encontram-se em 
frente ao corpo  e à altura dos ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo 
alternadamente em direcção ao peito (troca a 
bola da mão esquerda para a direita (8 rep); 

- os alunos dividem-se por duas rodas. Em 
cada uma delas é introduzia um abola que tem 
que ser passada de mão em mão. 
Posteriormente é introduzida uma segunda e 
terceira bola, que continua a ser passada da 
mesma forma, sem nunca se poderem 
encontrar. 

- exercício das bolas, uma no centro e todos 
com uma tentam acertar-lhe. 

-Jogo das cadeiras, vai passando da sua 
cadeira para a do colega ao apito do 
professor. 

-  Senta, levanta 3 *10 

-  Marcha 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

Pátio 

 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Olhos fechados e mãos dada, ouvir uma 
música 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 24.03.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                    Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, Balões 

 

 

 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  
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 Sentados de frente para o professor, vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em extensão 
à frente do corpo e ao nível dos ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de extensão 
superior e lateral, estender e flectir os dedos das 
mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços os 
lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e flecti-los 
sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a perna 
direita e a esquerda alternadamente, tocando 
sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 

À volta das 
cadeiras 

10’ 

P
ar

te
 

F
un

da
m

en
ta

l 

De frente para o professor, sentados, segurando um 
balão com ambas as mãos, na altura dos ombros e à 
frente do corpo, vão realizar os seguintes exercícios: 

 

 

 30’ 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

- dirigir o braço segurando o balão com a mão direita 
para o lado direito, deslocando ao mesmo tempo a 
cabeça na rotação lateral (4 rep.); 

- o mesmo exercício para o lado esquerdo (4 rep.); 

- vai elevar alternadamente um braço de cada vez 
(12 rep.); 

- idem, lateralmente (8 rep.); 

- flexão e extensão dos braços alternadamente (12 
rep.); 

- todos os exercícios anteriores , numa sequência em 
coreografia; 

- braços estendidos á frente do corpo segurando o 
balão, desenhar círculos pequenos, alternadamente 
com o braço no sentido dos ponteiros do relógio e 
vice versa (8 rep.); 

- o mesmo exercício anterior, agora acompanha com 
a cabeça o movimento(4 rep.); 

-idem, agora mantém o olhar dirigido para a frente, 
vai movimentar o braço esquerdo para o lado direito, 
cruzando sobre o barco direito e vice versa, como se 
estivesse a “conduzir” (12rep.); 

De frente para o professor, sentados vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- segurando o balão com ambas as mãos e os 
braços flectidos, eleva a perna direita e a esquerda 
alternadamente , tocando sempre no balão que se 
encontra sempre ligeiramente em cima (8 rep.); 

-  idem só com a perna direita (8 rep.); 

-  idem só com a perna esquerda (8 rep.); 

- alternadamente realiza extensão e flexão da perna 
(8 rep.); 

 

 

Os alunos 
encontram-se 
sentados nas 
cadeiras ou de pé 

 

 

 

 

 

Exterior 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

-Mantendo o corpo estendido (principalmente as 
costas), elevar a perna direita passando de seguindo 
o balão por baixo desta voltando à posição inicial (8 
rep.); 

 

 

-  Senta, levanta (todos de mão dadas) 3 *15 

-  Caminhar 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

R
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Sentados numa posição confortável, vão relaxando e 
executando os seguintes exercícios: contracção e 
descontracção dos músculos mais solicitados mais 
solicitados na parte principal da aula; elevar os 
braços/pernas e voltar à posição inicial, 
descontraindo os braços e pernas. Na execução 
destes exercícios realiza-se inspirações e expirações 
profundas. 

- Com uma bola massaja todos os músculos mais 
solicitados na parte principal, rolando a bola sobre os 
braços, peito, pescoço e pernas. Na execução deste 
exercício vai realizar inspirações e expirações 
profundas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
calma. 

Os alunos 
encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 31.03.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                       Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, Bandas elásticas. 

 

 

 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  
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 Caminhar: pés, pontas, exterior, interior, calcanhares 

Sentados de frente para o professor, vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em extensão à 
frente do corpo e ao nível dos ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de extensão 
superior e lateral, estender e flectir os dedos das 
mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços os 
lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e flecti-los 
sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a perna 
direita e a esquerda alternadamente, tocando sempre 
nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de pernas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao comando 
do professor. Utilizei música. 

À volta das 
cadeiras 

10’ 

P
ar

te
 

F
un

da
m

en
ta

l -Desenrola a banda, dá 1, 2,3 nós e desfaz, e volta a 
enrolar 

- Cantiga e todos batem palmas; 

.- Exercício com as cadeiras, cadeira livre; 

 

 

 

30’ 
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 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

- De frente para o professor, sentados, segurando uma 
bola com ambas as mãos, na altura dos ombros e em 
frente ao corpo vão realizar os seguintes exercícios: 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 rep); 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

- flexão e extensão das braços simultaneamente, estes 
encontram-se em frente ao corpo  e à altura dos 
ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo alternadamente em 
direcção ao peito (troca a bola da mão esquerda para 
a direita (8 rep); 

-Elevação frontal do joelho  e da perna; 

- Sentados rotação do pé com os M. I. esticados 

- Senta, levanta 3 *15; 

- União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão; 

- Caminhar   

Nota : todos os exercícios são realizados ao comando 
do professor. Utilizei música. 

 

Os alunos 
encontram-se 
sentados nas 
cadeiras ou de 
pé 

 

 

 

 

À volta das 
cadeiras 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a 

Olhos fechados e mãos dadas ouvir uma música, 
calma. 

Os alunos 
encontram-se 
sentados 

5’ 
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Relatório Março 

Em Março leccionei quatro aulas, nos dias: 10, 17, 24 e 31, estas aulas começaram 

todas à hora marcada. Após o cumprimento mútuo inicial, conversámos e 

brincamos durante alguns minutos, como habitualmente. De seguida, com a 

participação de alguns alunos, procedeu-se à montagem do material destinado ao 

aquecimento, e à colocação das cadeiras em círculo. Na parte inicial da aula, fiz a 

descrição dos exercícios destinados ao aquecimento, fundamentando a 

necessidade da sua realização. Verifiquei, um grande empenhamento motor por 

parte da maior parte dos idosos durante a realização dos mesmos.  

Na parte fundamental das 4 aulas os alunos atingiram os objectivos propostos em 

termos de execução com o respectivo material didáctico proposto. Verificam-se, de 

um modo geral, melhorias na execução e na coordenação dos movimentos de 

alguns exercícios que já tinham sido propostos em aulas anteriores, a motivação 

também tem aumentado.  

No jogo das cadeiras, aula do dia 17, houve alguma confusão na execução do 

exercício, possivelmente por não ter sido bem compreendido, ou melhor a minha 

explicação não foi clara por essa razão, alguns alunos não compreenderam como 

iria funcionar o exercício.  

Relativamente à minha postura na sala de aula, utilizei uma linguagem clara, 

sempre com reforços positivos, no sentido de os alunos executarem os exercícios o 

mais correctamente possível. Continuei a brincar com os alunos, como forma de os 

motivar para a aula e de alguma forma proporcionar-lhes um momento que lhes 

quebre a rotina do seu dia-a-dia.  

Na planificação das aulas tive como preocupação diversificar os exercícios, para 

tentar que a aula fosse a mais dinâmica possível. Tentei sempre visualizar os sinais 

de cansaço dos alunos (mudança na respiração e na postura) e ou de motivação. 

Não foi feita qualquer alteração ao plano de aula inicialmente previsto, dado que 

considerei ser o mais adequado aos seus destinatários.  



162 

 

                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 07.04.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                        Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, Bolas. 

 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  
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 Caminhar: pés, pontas, exterior, interior, 
cacanhares 

- rotação do ombro, braços e pescoço 

- flexão lateral do pescoço  

- rotação dos pulsos  

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos; 

- idem só com a perna direita; 

- idem só com a perna esquerda; 

- alternadamente realiza extensão e flexão de 
pernas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das cadeiras 10’ 

Professor: 

Jorge Martins 
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- Manipulação da bola: roda a bola, pela 
superficie das mãos, pelos braços, pela 
cabeça, pelo peito, lança ao ar e agarra. 

De frente para o professor, sentados, 
segurando uma bola com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 
rep); 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

 

 

 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

30’ 

 

- flexão e extensão das braços 
simultaneamente, estes encontram-se em 
frente ao corpo  e à altura dos ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo 
alternadamente em direcção ao peito (troca a 
bola da mão esquerda para a direita (8 rep); 

- os alunos dividem-se por duas rodas. Em 
cada uma delas é introduzia um abola que tem 
que ser passada de mão em mão. 
Posteriormente é introduzida uma segunda e 
terceira bola, que continua a ser passada da 
mesma forma, sem nunca se poderem 
encontrar; 

Senta, levanta 3*15 ou de Pé 

- Marcha 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das cadeiras 
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 Descrição 
Organização Didáctico 
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a Olhos fechados de mãos dadas a ouvir uma 
música calma. 

Nota: Utilizei essencialmente música calma. 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 21.04.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                       Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, Bolas e balões. 

 

 

 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Caminhar: frente, lado, por cima de um alinha, para 
trás, lateralmente Dir e Esq 

Caminhar  

Sentados de frente para o professor, vão realizar 
os seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em 
extensão à frente do corpo e ao nível dos ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de 
extensão superior e lateral, estender e flectir os 
dedos das mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços os 
lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e flecti-
los sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, tocando 
sempre nas mãos. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 

À volta das cadeiras 

 

 

 

Sentado ou de pé 

10’ 

P
ar

te
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un
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m
en

ta
l 

De frente para o professor, sentados vão realizar 
os seguintes exercícios: 

- segurando o balão com ambas as mãos e os 
braços flectidos, eleva a perna direita e a esquerda 
alternadamente , tocando sempre no balão que se 
encontra sempre ligeiramente em cima (8 rep.); 

Os alunos 
encontram-se 
sentados nas 
cadeiras ou de pé 

 

 

5´ 
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-  idem só com a perna direita (8 rep.); 

-  idem só com a perna esquerda (8 rep.); 

- alternadamente realiza extensão e flexão da 
perna (8 rep.); 

-Mantendo o corpo estendido (principalmente as 
costas), elevar a perna direita passando de 
seguindo o balão por baixo desta voltando à 
posição inicial (8 rep.); 

- Rotação da bola pelas mãos, braços e corpo 

- Atira a bola ao ar e agarra,  atira para o chão e 
apanha. Atira a bola para os colegas e professores 

- Senta, levanta ou meio agachamento 3 * 15  

- Elevação frontal do joelho e da perna. 

- Sentados rotação do pé com os M. I. esticados 

- Marcha  

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

À volta das cadeiras 

 

 

10´ 

 

 

10´ 

 

 

5´ 

 

 

5´ 

R
et

or
no

 à
 

ca
lm

a Exercício do “telefone” 

Nota : Utilizei essencialmente música portuguesa, 
calma. 

Os alunos 
encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 28.04.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                         Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem, Bolas e fitas. 

 

 

 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Marcha 

Sentados de frente para o professor, vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em extensão 
à frente do corpo e ao nível dos ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de extensão 
superior e lateral, estender e flectir os dedos das 
mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços os 
lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e flecti-los 
sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a perna 
direita e a esquerda alternadamente, tocando 
sempre nas mãos. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das 
cadeiras 

10’ 
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- De frente para o professor, na posição de pé, 
segurando a fita com a mão direita/esquerda, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo, vão realizar 
os seguintes exercícios: 

- braço dir. estendido á frente do corpo segurando a 
fita, desenhar círculos pequenos, no sentido dos 
ponteiros do relógio e vice versa ( 8 rep); 

. idem, com o barco esq. (8 rep); 

Os alunos 
encontram-se 
sentados nas 
cadeiras ou de pé 

 

 

30’ 
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- o mesmo exercício anterior, agora acompanha com 
a cabeça o movimento (4 rep);  

- idem, realizando círculos maiores (8 rep); 

- idem, agora mantém o olhar dirigido para a frente, 
vai movimentar o braço esq. Para o lado direito, 
cruzando sobre o sobre o braço direito e vice versa 
(12 rep); 

- exercícios para os “olhos” , segurando a fita á frente 
do corpo, realiza movimentos para a direita e 
esquerda, para cima para baixo, em circulo. A 
cabeça não pode deslocar-se (8 rep); 

- vai realizar o seguinte exercício, movimento do 
braço direito que se encontra ao lado do corpo á 
altura do ombro e estendido, dirigido para o lado 
esquerdo, passando pela frente do corpo, e volta à 
posição inicial (8 rep); 

- o exercício anterior mas agora com o braço 
esquerdo (8 rep); 

- pegar na extremidade da fita e enrolá-la 
completamente. 

-  Senta, levanta 3*15 

-  Marcha com linhas no chão 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
musica portuguesa. 

 

 

 

 

 

À volta das 
cadeiras 
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Sentados, numa posição confortável, vão relaxar 
executando o seguinte exercício  ( ter  consciência 
da respiração): 

- com as mãos em cima  do abdómen , sentir o 
aumento e diminuir de volume, inspirar e expirar 
lentamente e profundamente; 

- com as mãos no peito, inspirar e expirar lentamente 
e profundamente; 

- sentindo a entrada de ar na inspiração do tórax até 
ao abdómen e deste para o tórax durante a 
expiração. 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa, calma. 

 

Os alunos 
encontram-se 
sentados 

5’ 
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Relatório Abril 

Em Abril leccionei nos dias 7, 21 e 28, tendo as aulas iniciado à hora prevista. 

Antes do inicio da aula, organizei as cadeiras de uma forma circular, e á medida 

que os alunos foram chegando, fui cumprimentando-os e sentando-os. De seguida 

conversamos alguns minutos acerca do decorrer das aulas. Este aspecto tem sido 

muito importante para mim, na medida em que consoante a informação e 

preferência dos alunos, vou planificando as minhas aulas futuras.  

Tenho observado de aula para aula que a motivação dos alunos tem vindo a 

aumentar de uma forma significativa, um exemplo disso foi o elevado 

empenhamento motor que os alunos demonstraram em toda aula, mas 

principalmente na parte fundamental da aula, executando os exercícios 

correctamente e com um grande empenhamento.  

Tal como tenho vindo a fazer, nas aulas fui fazendo pequenas correcções, e 

continuei a utilizar uma linguagem clara, precisa, com reforços positivos que se 

revelam fundamentais para este grupo de idosos institucionalizados. Relativamente 

à planificação tive como preocupação utilizar material o mais diversificado possível 

para um maior dinamismo.  

Quando um idoso necessitava de uma correcção, dirigia-me a ele e dava-lhe uma 

palavra de incentivo ajudando-o, no sentido de executar o exercício o mais 

correctamente possível.  

Estive sempre com atenção aos sinais de cansaço dos alunos (mudança na 

respiração e na postura) e ou de motivação. Não foi feita qualquer alteração ao 

plano de aula inicialmente previsto, dado que se mostrou adequado. Relativamente 

ao professor, os alunos mostraram-se muito receptivos, quer em termos afectivos, 

quer em termos pedagógico-didáticos. 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 12.05.2009                            Hora : 11h-12h 

Período :                                  Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bandas elásticas; Pedra 

 

 Descrição 
Organização 
Didáctico - 

Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Caminhar  

Sentados de frente para o professor, vão realizar os 
seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em extensão 
à frente do corpo e ao nível dos ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de extensão 
superior e lateral, estender e flectir os dedos das 
mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços os 
lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e flecti-los 
sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a perna 
direita e a esquerda alternadamente, tocando 
sempre nas mãos. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das 
cadeiras 

10’ 
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-Desenrola a banda elástica, dá 1, 2, 3 nós e desfaz, 
e volta a enrolar, passa ao colega com nó e diz 
quantos nós tem. 

- Com banda: 

 . Abdução dos MS, no plano frontal e lateral. 

De frente para o professor, sentados vão realizar os 
seguintes exercícios: 

 

 

Os alunos 
encontram-se 
sentados nas 
cadeiras ou de pé 

30’ 
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- segurar uma pedra com ambas a s mãos e os 
braços flectidos, eleva a perna direita e a esquerda 
alternadamente, tocando sempre na pedra que se 
encontra ligeiramente acima (8 rep.); 

-Idem só com a perna direita (8 rep.); 

 -Idem só com a perna esquerda(8 rep.); 

- Alternadamente realiza extensão e flexão das 
pernas (8rep.); 

- mantendo o corpo estendido (principalmente as 
costas), elevar a perna direita passando de seguida  
a pedra, por baixo desta voltando à posição inicial 
(8rep.); 

- idem perna esquerda (8 rep.); 

- Levanta e senta 3*15; 

-Elevação frontal do joelho  e da perna ; 

 -  Caminhar  

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

No exterior 

R
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Olhos fechados e mão dadas a ouvir uma música 
calma. 

Os alunos 
encontram-se 
sentados 

5’ 
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                   Programa Sénior  2008/09 

                              Plano de Aula   

                                     

Data: 26.05.2009                            Hora : 11h-12h 

Período                                  Local : Ginástica do Centro Cultural de Santo Adrião 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, 

coordenação e equilíbrio. 

Material : 

Aparelhagem; Bolas 

 

 Descrição 
Organização Didáctico 

- Metodológica  

Professor: 

Jorge Martins 
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 Caminhar: frente, lado, por cima de um alinha, 
para trás, lateralmente Dir e Esq 

Sentados de frente para o professor, vão 
realizar os seguintes exercícios: 

- rotação anterior e posterior dos ombros; 

- cruzamento dos membros superiores em 
extensão à frente do corpo e ao nível dos 
ombros; 

- braços em extensão anterior, seguido de 
extensão superior e lateral, estender e flectir 
os dedos das mãos; 

- braços em extensão na direcção dos ombros, 
estender e flectir os dedos das mãos 
alternadamente, 

-na mesma posição anterior, afastar os braços 
os lateralmente e alternadamente; 

- com os dedos entrelaçados, estende-los e 
flecti-los sucessivamente; 

- rodar os pulsos mantendo as mão unidas; 

- braços um pouco acima dos joelhos, eleva a 
perna direita e a esquerda alternadamente, 
tocando sempre nas mãos. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

À volta das cadeiras 10’ 

P
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 F
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m
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l - Jogo das cadeiras, vai passando da sua 

cadeira para a do colega ao apito do 
professor. 

- De frente para o professor, sentados, 
segurando uma bola com ambas as mãos, na 
altura dos ombros e em frente ao corpo vão 
realizar os seguintes exercícios: 

 

Os alunos encontram-se 
sentados nas cadeiras 
ou de pé 

 

30’ 
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- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
simultaneamente com ambas as mãos (12 
rep); 

- apertar a bola com a ponta dos dedos, 
alternadamente dir/esq (8 rep); 

- flexão e extensão das braços 
simultaneamente, estes encontram-se em 
frente ao corpo  e à altura dos ombros (8 rep); 

- idem, braço direito e esquerdo 
alternadamente em direcção ao peito (troca a 
bola da mão esquerda para a direita (8 rep); 

- os alunos dividem-se por duas rodas. Em 
cada uma delas é introduzia um abola que tem 
que ser passada de mão em mão. 
Posteriormente é introduzida uma segunda e 
terceira bola, que continua a ser passada da 
mesma forma, sem nunca se poderem 
encontrar. 

- exercício das bolas, uma no centro e todos 
com uma tentam acertar-lhe. 

-Jogo das cadeiras, vai passando da sua 
cadeira para a do colega ao apito do 
professor. 

-  Senta, levanta 3 *15 

Nota : todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música portuguesa. 

 

 

 

À volta das cadeiras 
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Sentados numa posição confortável, vão 
relaxando e executando os seguintes 
exercícios: contracção e descontracção dos 
músculos mais solicitados mais solicitados na 
parte principal da aula; elevar os 
braços/pernas e voltar à posição inicial, 
descontraindo os braços e pernas. Na 
execução destes exercícios realiza-se 
inspirações e expirações profundas. 

- Com uma bola massaja todos os músculos 
mais solicitados na parte principal, rolando a 
bola sobre os braços, peito, pescoço e pernas. 
Na execução deste exercício vai realizar 
inspirações e expirações profundas. 

NOTA: todos os exercícios são realizados ao 
comando do professor. Utilizei essencialmente 
música calma. 

 

Os alunos encontram-se 
sentados 

5’ 
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Relatório Maio 

Em Maio, leccionei nos dias 12 e 26 Maio. 

Estas duas aulas correram bastante bem, os alunos continuam empenhados e 

motivados. Eu continuei a dar as aulas de uma forma descontraída, conversando e 

brincado com os alunos, continuando a motivá-los para a necessidade de se 

movimentarem e permanecerem activos. 

Na planificação continuei a escolher exercícios para desenvolver a força muscular, 

pois é a força que permite a movimentação do corpo, como: o deslocamento, 

levantar objectos, puxar, empurrar, além de possibilitar a resistência a pressões e 

sustentar cargas, sendo observado uma redução da mesma com o avançar da 

idade. Outro exercício que eu tenho incluído em todas as aulas é a marcha, pois 

esta acção motora que tem tendência a regredir com a idade, devendo ser 

desenvolvida como forma de auxiliar na prevenção de quedas. 

No exercício com pedras, verificou-se um grande empenho com os exercícios que 

foram efectuados sem dificuldades. O objectivo específico deste exercício incide na 

coordenação motora e força muscular.  

Na parte final dos exercícios propostos, o objectivo de retorno á calma foi atingido, 

a música trouxe alegria à aula e foi sem dúvida um elemento que elevou a 

motivação dos alunos. Nesta fase da aula utilizei uma música com sons da 

natureza e montanha. 

Continuei a fazer correcções nos exercícios que não estavam a ser executados 

correctamente, mas observo que as minhas intervenções no sentido da correcção 

já são muito reduzidas, pois os alunos executam os exercícios com muito mais 

rigor, isso demonstra, quer o empenhamento, quer a evolução das capacidades ao 

longo do protocolo de treino. 


