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Estágio em Portugal  
 

Juventude Desportiva do Lis 

 

A Juventude Desportiva do Lis, 

localizada em São Romão, na cidade de 

Leiria, é um clube federado de andebol, um 

clube fundado em 1985, é um clube 

conhecido no mundo de andebol em 

Portugal.  

A Juventude Desportiva do Lis além de ser apenas um clube de andebol, 

tem também outros serviços, tais como, um ginásio, um ATL e serviços de 

fisioterapia, mas claro que o principal foco do clube é a vertente da modalidade 

de andebol. 

 

Atividades realizadas no estágio  

Durante o meu estágio na entidade Desportiva do Lis, estagiei em 

diferentes situações de trabalho, trabalhei no ginásio, no ATL, dei treinos de 

andebol, dei AECS de atividade física, além de trabalhar em diferentes contextos 

de trabalho tive a oportunidade de trabalhar com uma grande diversidade de 

pessoas. 

Ginásio:  

Todas as semanas estagiei no ginásio, de manhã fazia “sala” e ao final do 

dia por vezes fazia também ”sala”, mas maioritariamente frequentava as aulas, 

tais como as aulas de localizada, localizada mix e dance fusion.  

Da parte da manhã, onde fazia “sala”, acompanhei os clientes que lá iam, 

não eram todos os clientes, mas aqueles que o meu supervisor Nuno, me dizia 

para o fazer. Enquanto aqui estive passei um pouco pela função de um Personal 

Trainer, o cliente chegava eu ia buscar o plano de treino dele e começávamos a 



 

 

treinar, além de ter passado por esta parte no ginásio, como referido em cima 

frequentei as aulas de localizada, localizada mix e dance fusion, estas aulas 

eram conduzidas pelo meu Supervisor Nuno Zabumba e pela instrutora Daniela 

Ponte.  

Uma das partes que mais gostei do ginásio foi frequentar estas aulas, pois 

nunca tinha frequentado nenhuma antes, as aulas de dance fusion, eram aulas 

frequentadas normalmente mais por um público-alvo mais velho enquanto as 

aulas de localizada eram frequentadas por um público-alvo mais jovem, logo aí 

as dinâmicas das aulas eram diferentes. Ainda nesta vertente tive que realizar 

um plano de treino para a parte inicial de uma aula de localizada e. por sorte a 

minha essa aula foi uma das mais frequentadas. (Anexo 1) 

Treinos de Andebol:  

O clube Juventude Desportiva do Lis, é um clube de andebol, com os 

vários escalões desde os manitas aos seniores masculinos e femininos, 

enquanto estive a estagiar na Juve acompanhei três equipas, a equipa do 

escalão de bambis, com a treinadora Carla Dias e a equipa de minis masculinos, 

com a treinadora Irina Pires e a equipa de manitas, com a treinadora Daniela 

Ponte, em ambos os treinos ajudava na explicação dos exercícios, a dar dicas 

aos atletas, entre outras coisas. 

No escalão de minis por ser o escalão acima dos bambis e dos manitas, 

é considerado o primeiro escalão de formação, portanto neste escalão já existe 

competição, claro com as suas exceções pois os atletas neste escalão tem entre 

8 a 11 anos. Gostei muito de trabalhar com esta equipa, pois era mais fácil 

explicar o pretendido na execução dos exercícios, nos objetivos pretendidos 

tanto para os jogos como para os treinos. Ao longo do tempo que acompanhei 

esta equipa frequentei jogos durante os fim-de-semanas com eles, chegando por 

vezes até a arbitrar alguns jogos, e durante os treinos ajudei na planificação de 

alguns exercícios. 

Já na equipa de Bambis, é o escalão abaixo à dos minis, atletas entre os 

6 e os 8 anos, neste escalão o principal objetivo é cativar os atletas a praticar 

desporto e aos poucos introduzir um pouco da modalidade do andebol, nesta 

equipa além de estar apenas com a treinadora Carla Dias estive também com a 



 

 

estagiária Bárbara Ferreira, os treinos eram todos planeados pela treinadora 

Carla Dias, normalmente ela fazia um jogo de aquecimento e depois na parte 

fundamental do treino fazia um circuito com três etapas, assim cada uma de nós 

treinadoras ficava numa secção. 

Por fim na equipa de manitas, com pequenos atletas entre os 4 e os 6 

anos, este escalão é o básico dos básicos, não é apenas a introdução ao mundo 

do andebol, mas os principal objetivo deste escalão é ensinar os atletas a 

desenvolver as suas capacidades motoras, portanto neste escalão fazíamos 

sobretudo jogos dinâmicos, o jogo do leão, da lagarta, etc. e aos poucos nalguns 

exercícios introduzíamos bolas de andebol, adequadas a esta faixa etária. 

AECS:  

O clube Juventude Desportiva do Lis, têm um acordo com o município de Leiria 

e com as escolas e é responsável por um certo número de professores de AECS, 

portanto enquanto estive na Juve, todos os dias pela parte da tarde ia para uma 

escola com a Daniela Ponte dar AECS. Dei maioritariamente AECS na escola 

Básica do Arrabalde, acompanhei inicialmente a prof. Daniela nas aulas de 

Expressão Dramática, também nesta escola acompanhei o prof. Pedro nas aulas 

de atividade física, por vezes faltavam professores por isso tinha que preencher 

o buraco, portanto por vezes em cima da hora tive que ir dar AECS noutras 

escolas, como foi o caso da escola Básica Amarela, nestas aulas que tive a 

autonomia de dar a aula por mim, realizei jogos dinâmicos e introduzia também 

uma modalidade, como por exemplo, o basquetebol, ou o futebol, dependia das 

condições que a escola tinha e como nunca tinha muito tempo para planear as 

aulas, pois era avisada em cima do joelho recorri a jogos e exercícios que tinha 

visto nas outras aulas que acompanhei com o prof. Pedro e a prof. Daniela. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estágio em Malta  

Mosta Fitness Center 

O Mosta Fitness Center, localizado 

em Mosta, na cidade de Mosta em Malta, 

é um ginásio de musculação. 

Este ginásio tinha equipamento de 

musculação, equipamento de cross FIT, e 

vendia também suplementos para o treino. 

(Anexo 2 e 3) 

Este ginásio era sobretudo um ginásio de musculação, portanto as 

pessoas que o frequentavam eram normalmente bodybuilders, claro que havia 

outras pessoas que o frequentavam apenas para se manterem em forma e para 

manterem uma vida saudável.  

 

Atividades realizadas no estágio  

Durante o meu estágio neste ginásio, mais uma vez fiz diferentes tipos de 

coisas, acompanhei clientes, fiz também parte da limpeza, atendi clientes 

enquanto estive na receção, e em todas estas etapas foi orientada pelo meu 

supervisor Warren Galea.  

Quando estive na receção fiz reposição dos stocks, dos suplementos que 

vendíamos, fiz batidos de proteínas pedidos pelos clientes e claro respondia a 

questões que por vezes iam lá fazer. 

O meu horário era das 08h00 da manhã as 16h00 entre estas horas o 

ginásio nem sempre tinha muita gente, a altura que tinha mais gente era da parte 

da manhã, à hora de almoço havia vezes que estava completamente 



 

 

abandonado, depois novamente mais ao final da tarde quando o meu horário de 

trabalho terminava é que começavam a ficar cheio novamente. 

1.º Semana (27/04 – 29/04) 

27/04 -» No primeiro dia foi a apresentação, nesse dia cheguei de manhã 

apresentei-me e conheci então o meu supervisor Warren Galea, ele mostrou-me 

o ginásio para eu me familiarizar com o ginásio, de seguida definimos o meu 

horário de trabalho e as tarefas que iria realizar ao longo das semanas que ia lá 

estar. Nesse primeiro dia limpei as máquinas e fiz um pouco de receção.  

28/04 – 29/04 –» Participei em aulas de Personal Trainer conduzidas pelo meu 

supervisor Warren Galea. Depois disso higienizei as máquinas e mais uma vez 

fiz receção. 

2.º Semana (02/05 – 06/05) 

02/05 – 06/05 -» Nesta semana continuei o trabalho da semana anterior, 

Novamente participei nas aulas de Personal Trainer conduzidas pelo meu 

supervisor Warren Galea, depois disso higienizei e limpei o equipamento do 

ginásio e estive também na receção. 

3.ºSemana (09/05 – 15/05) 

09/05 – 13/05 -» Esta semana começou de uma forma um pouco diferente, nesta 

semana o meu supervisor Warren Galea pediu-me para fazer um plano de treino 

para a cliente que eu tinha acompanhado nas semanas anteriores. Mas claro 

como nas semanas anteriores eu participai nas aulas de Personal Trainer que 

ele dava e depois disso mais uma vez limpava as máquinas do ginásio e fazia 

trabalho de receção. (Anexo 4) 

4.º Semana (16/05 – 22/05) 

16/05 – 20/05 -» Esta semana tal como nas outras, eu participei nas aulas de 

Personal Trainer dadas pelo meu supervisor e, depois disso limpei parte do 

ginásio e fiz trabalho de receção.  

 

 



 

 

5.º Semana (23/05 – 29/05) 

23/05 – 27/05 -» Esta semana foi especial e um pouco diferente, há duas 

semanas o meu supervisor tinha-me pedido para fazer um plano de treino 

(Anexo x) para a cliente que eu estava a acompanhar com ele, e esta semana 

foi a semana em que eu dei uma aula de Personal Trainer à cliente, no final da 

sessão a cliente dize-me que eu tinha feito um bom trabalho e que tinha gostado 

de eu ter introduzido exercícios novos, ao ouvir isso fiquei mesmo muito 

contente! Claro que como nas outras semanas tive que ir limpar as máquinas do 

ginásio e fazer um pouco de receção. 

 

Experiência Malta 

 

O estágio fora de Portugal, foi uma oportunidade incrível que surgiu, 

graças ao Instituto Educativo do Juncal, com esta oportunidade cresci a nível 

pessoal e profissional. Um dos meus grandes objetivos de estagiar fora era 

melhorar o meu Inglês, e com este estágio consegui isso e muito mais. 

Este estágio além de me trazer novos conhecimentos e experiências 

enquanto estive a trabalhar no ginásio Mosta Fitness Center, trouxe-me muito 

mais que isso, enquanto lá estive, estive por conta própria por assim dizer, tinha 

lá mais cinco colegas, mas cada uma de nós vivenciou algo que nunca tinha 

acontecido, cada uma tinha o seu pequeno apartamento, cada uma num trabalho 

diferente, um país diferente, todo era fora dos padrões normais ao qual 

estávamos habituadas, mas isso ajudou-nos a ganhar autonomia. Nas sete 

semanas que lá estivemos usufruímos do país ao máximo, fizemos várias 

atividades, visitamos vários locais e conhecemos novos costumes. 

Daí achar que o meu estágio em Malta não foi só o meu estágio no ginásio 

Mosta Fitness Center, mas sim toda a experiência em si! Não podia estar mais 

que agradecida por todo este percurso. (Anexo 5) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- ANEXOS ------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

(Anexo 1) – Plano de Aula Localizada 

 

 

(Anexo 2 e 3 ) – Máquinas de Musculação e Suplementos Ginásio 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

(Anexo 4) – Plano de Treino – Cliente em Malta 

 



 

 

(Anexo 5) – Fotos de Experiência em Malta  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


