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A partir de que momento podemos falar de 

envelhecimento? 



QUANDO COMEÇA O ENVELHECIMENTO? 
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QUANDO COMEÇA O ENVELHECIMENTO? 

Começa mesmo antes do nascimento e desenvolve-se ao 

longo da vida, sendo uma parte natural do ciclo de vida. 

(DGS, 2004; WHO, 1999) 

De acordo com Gerontologistas, o processo de 

envelhecimento começa desde o momento da conceção. 

 

 
                                    (Meirelles, 2000) 



“Qualquer limite cronológico para definir as pessoas idosas 

é sempre arbitrário e dificilmente traduz a dimensão 

biológica, física e psicológica da evolução do ser humano.” 

(INE, 2002: 10)  

 

“A velhice pode ser considerada como a última idade da 

vida, cujo início fixamos no sexagésimo ano, mas que pode 

ser mais ou menos avançada ou retardada, segundo a 

constituição individual, o género de vida e uma série de 

outras circunstâncias” (Bernard, 1994 in Fernandes, 

2000:24) 

 



O que significa ser Velho? 



O QUE É UM IDOSO? 
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O QUE É UM IDOSO? 



Ser velho… 

“O idoso é um ser de seu espaço e de seu tempo. É o 

resultado do seu processo de desenvolvimento, do seu curso 

de vida. (…) Descobre suas próprias forças e possibilidades, 

estabelece a conexão com as forças dos demais, cria suas 

forças de organização e empenha-se em lutas mais amplas, 

transformando-as em força social e política.” 

(Freitas & et al, 2002) 



O que é o Envelhecimento? 



O envelhecimento é… 

“um processo de diminuição orgânica e funcional, não 

decorrente de acidente ou doença e que acontece 

inevitavelmente com o passar do tempo.” (Gomes Ermida, 

1999: 14) 

 

 O envelhecimento acarreta um processo degenerativo 

mas não implica sistematicamente anulação das nossa 

capacidades. 

 



O QUE É O ENVELHECIMENTO? 

(Botelho, 2000) 

 Mecanismos de manutenção metabólica entram em 

falência; 

 

 
Ocorre a deterioração da estrutura e função de vários 

tecidos e órgãos; 

Diminui a capacidade do organismo responder a 

stress imposto pelo meio ambiente; 

Aumenta a vulnerabilidade para o aparecimento de 

doenças crónicas. 



O QUE É O ENVELHECIMENTO? 

(Botelho, 2000) 

Este processo degenerativo pode ser desencadeado e/ou 

potenciado por diversos fatores. 

O ENVELHECIMENTO É MULTIFACTORIAL 

 
O ENVELHECIMENTO RESULTA DA COMBINAÇÃO DE 

FACTORES DE NATUREZA GENÉTICA COM FACTORES 

EXTRÍNSECOS (AMBIENTAIS). 



Considerações gerais 

•Dois idosos com a mesma idade cronológica 

poderão ter características e capacidades muito 

diferentes? 

 

 •Estas diferenças dependem essencialmente do 

historial de vida? 

Estado de saúde e 

condição física muito 

diferenciado  



Qualidade de vida nos idosos 
                                   Objetivos 

 Independência Funcional 
 
- Realizar com competência as atividades básicas da vida diária 
 Ex.: andar, sentar, comer, tomar banho… 
 

- Realizar com competência as atividades instrumentais da vida 
diária. 
 Ex.: cozinhar, limpar, fazer compras, utilizar transportes 
públicos ou conduzir… 

OMS 

 

https://www.google.pt/url?q=http://emersonfialho.wordpress.com/2010/04/09/charge-direito-dos-idosos-nos-onibus/&sa=U&ei=mj1yU4mXHIOd7Qbty4HQDQ&ved=0CEsQ9QEwDw&sig2=LJ1TTxg6lSXilSVJTIacMg&usg=AFQjCNEneq8PNKhQM679ETMhfG98cGbk_g


Melhorar a qualidade de vida 
dos idosos 

 
 
 

Exercício 



Alterações fisiológicas no Idoso 

Alterações respiratórias (Snell & Dimeff, 1997) 
 
 Aumento da respiração em cerca de 20%; 
 Aumento do volume residual (30 a 50% aos 70 anos); 
 Diminuição capacidade Vital (40 a 50% aos 70 anos). 



Alterações fisiológicas no Idoso 

Alterações cardiovasculares (Snell & Dimeff, 1997) 
 
 Diminuição da frequência cardíaca máxima (cerca de 1 batimento 
por ano); 
 Diminuição do volume sistólico em cerca de 30%, aos 85 anos. 
 
 
 



Alterações fisiológicas no Idoso  
 
 
 
Alterações músculo-esqueléticas (Snell & Dimeff, 1997) 
 
Relativamente aos músculos: 
 
 Diminuição da massa muscular; 
 Diminuição das fibras musculares (fibras rápidas-tipo II); 
 Diminuição do tamanho das fibras (Tipo I, permanecem intactas, 
tipo II diminuem de tamanho); 
 Diminuição da propriedade contráctil do músculo. 
 
 
 
 



Alterações fisiológicas no Idoso  
 
 
 
Alterações músculo-esqueléticas (Snell & Dimeff, 1997) 
 
Relativamente aos tendões , ligamentos e cartilagens: 
 
Diminuição da água; 
Aumento da rigidez e a possibilidade de lesões; 
Diminuição da secção muscular. 
 
 
 
 



Alterações fisiológicas no Idoso  
 
 
 
Alterações renais, regulação de fluídos e termorregulação(Snell & 
Dimeff, 1997; ACSM, 1998) 
 
 A função renal diminui aproximadamente entre 30% a 50%, entre 
os 30 e 70 anos; 
 Diminuição da capacidade de concentração de urina; 
 Maior predisposição de uma desidratação mais rápida; 
 Termorregulação mais difícil. 
 
 
 



Alterações fisiológicas no Idoso  
 
 
 
Alterações do sistema imunitário (ACSM, 1998) 
 
O sistema imunitário reconhece o que é nosso e o que é estranho, 
estando encarregue de nos defender. A função deste sistema 
diminui com a idade: 
 
 Cerca de 5% a 30%; 
 Diminuição da resistência de agentes patogénicos; 
 Aumento de incidência de tumores. 
 
 
 



Alterações fisiológicas no Idoso  
 
 
 

Alterações neuro-psiquiátricas (Snell & Dimeff, 1997;ACSM, 1998) 
 
 Alterações no sistema nervoso; 
 Diminuição da função cognitiva; 
 A condução nervosa torna-se mais lenta (velocidade de condução 
de estímulos); 
 Diminuição da função sensitiva e motora; 
 Diminuição principalmente da audição e visão (estando estas 
alterações relacionadas com 30 a 40% das quedas nestas idades); 
 Aumento do tempo de reação (15% aos 70 anos). 
 
 
 
 



Alterações fisiológicas com o 
Exercício 

 
 
 
 
Cardiovasculares: 
 
 Diminuição da FC de repouso; 
 Aumento da recuperação cardiovascular após o esforço; 
 Aumento da duração do exercício submáximo. 
 
 
 
 
 
 



Alterações fisiológicas com o 
Exercício 

 
 
 
 
 
 

Respiratórias: 
Aumento da capacidade vital. 
  
Renais: 
Menor possibilidade de desidratação e problemas renais (devem 
ingerir água antes do exercício, para diminuir o risco). 
 
Metabólicas: 
Aumento de metabolismo basal; 
Diminuição da gordura corporal total e aumento da massa 
muscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alterações fisiológicas com o 
Exercício  

 
 
 
 
 
 

Neuropsiquiátricas 
 Aumento da coordenação; 
 Melhoria do processo cognitivo (velocidade, desempenho e 
aprendizagem); 
 Diminuição da ansiedade, depressão e dor crónica; 
 Melhoria do humor e da autoestima. 
 
Musculares 
 Hipertrofia das fibras musculares; 
 Aumento da força. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alterações fisiológicas com o 
Exercício 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ósseas 
Aumento da massa e densidade ósseas com o exercício de 
suporte de pesos. 
 
Cartilagíneas, ligamentares e tendinosas 
Aumento da mobilidade articular e  flexibilidade. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividades Recomendadas 
 

Marcha/ passeios 
Ginástica de manutenção 
Ginástica aeróbica para idosos 
Danças 
Jogos 
Atividades aquáticas 
Atividades de ar livre (jogos de orientação, pedy-paper/jogos 
tradicionais) 
Exercícios de correção postural 
Exercícios na/cadeira 
Subir e descer escadas 
Ioga 
Outras… 
- 
 



Objetivos ao nível Social e 
Psicológico 

Aumentar a interação social; 
Diminuir o isolamento; 
Ocupar o tempo livre; 
Restituir a consciência do corpo e da sua utilidade; 
Aumentar a autoestima e autoimagem; 
Reduzir o stress e a ansiedade; 
Melhorar o sentimento do bem-estar e humor; 
Melhorar a saúde mental.  



Objetivos ao nível Físico e 
Fisiológico 

Manter/ aumentar as capacidades físicas (resistência, 
força, flexibilidade, Coordenação, equilíbrio e agilidade) 
Manter/adquirir as habilidades físicas; 
Diminuir o desenvolvimento de patologias; 
Manter a função cognitiva o controlo motor e a 
aprendizagem motora; 
Aumentar a aptidão física e funcional; 
Melhorar a autonomia; 
Diminuir índices de fadiga; 
Melhorar o ritmo. 
 



Objetivos do exercício para idosos 

Objetivos: 
 Promoção da saúde e melhoria da condição física; 
 Aumento da sensação de bem estar; 
 Melhoria da autoestima; 
 Atenuar o estado de tensão e ansiedade; 
 Estimular o sistema cardio-respiratório; 
 Promoção da independência; 
 Melhoria da qualidade de vida: dar mais anos à vida e mais 
vida aos anos. 

 



Objetivos do exercício para idosos 

Objetivos específicos: 
 Aumento da capacidade cardiovascular; 
 Aumento da força e resistência muscular; 
 Aumento da flexibilidade; 
 Aumento da massa magra; 
 Diminuição da gordura corporal; 
 Aumento da mobilidade diminuição dos hábitos de vida 
sedentários; 
 Aumento da capacidade de desempenho das tarefas 
diárias; 
 Aumento do contato social. 



Papel do Técnico 
Objetivos específicos 
 clareza nas explicações utilizando exemplos concretos; 
Manter todos os alunos em atividade; 
Estabelecer metas que todos possam alcançar; 
Vigiar os alunos e permanecer em constante relação com 
eles; 
Insistir em atividades motivantes; 
Aplicar o principio da exequibilidade do ensino (do + 
simples para o + complexo); 
Em caso de uso de materiais assegurar que existe para 
todos. 



O papel do técnico – Cuidados a ter 

Cuidados fisiológicos 
 Controlar constantemente nos aspetos observáveis 
mencionados; 
 Não esquecer que as tonturas podem ser provocadas por 
mudanças bruscas de posição; 
 Evitar as posições em que a cabeça fique mais abaixo do 
que o resto do corpo; 
 Evitar a procura da performance; 
 Utilizar exercícios que promovam a postura neutra corporal; 
 Realizar exercícios gerais sem sensação de dor. 



O papel do técnico – Cuidados a ter 

Cuidados psicológicos 
 Elogiar frequentemente; 
 Mostrar interesse e entusiasmo pelas atividades; 
 Atuar honestamente face aos alunos; 
 Evitar situações de competitividade; 
 Direcionar o trabalho para o coletivo, favorecendo o 
contato humano, a colaboração e a solidariedade. 



Papel do Técnico  

Planear 

sempre a 

sessão 

•Dirigir o grupo 
•Observar e comunicar com 
todos os elementos 
•Motivar os participantes 



Aspetos a ter em conta para o 
planeamento 

- Horário (10h00 – 11h00 e 15h00 – 16h00); 
- Nº de alunos por turma (entre 10 a 20); 
- Tempo de cada sessão (entre 45 a  50 minutos); 
- Local (interior/exterior); Piso/ iluminação/ acústica/ 
temperatura ambiente; 
- Segurança ( vestuário e calçado apropriado; disposição do 
material; 1º socorros por perto); 
- Música; 
- Materiais; 
- Avaliação (inicial e final); 
- Estrutura da sessão. 



Estrutura de uma sessão 

Ter em conta os princípios fundamentais da prescrição do 
exercício, que se designam: 
 
- Duração; 
- Frequência; 
- Intensidade; 
- Tipo de atividade. 

 



Princípios da Prescrição do 
Exercício 

Frequência 
-Semanal e varia em função 
 
 

                                  
                                - do tipo de trabalho; 
                                - dos objetivos do programa de atividade física;  
                                 - intensidade de cada sessão. 
- Pelo menos 2 vezes por semana, com 48 horas de descanso 
entre sessões. 



Princípios da Prescrição do 
Exercício 

Intensidade 
- Deve ser suficiente de modo a constituir a sobrecarga para 
os sistemas cardiovascular, pulmonar e músculo-esquelético, 
sem chegar à exaustão. 
 
Tipo de atividades: 
- Devem ser o mais variadas possível, tendo sempre atenção 
às características do grupo de idosos. 



Princípios da Prescrição do 
Exercício 

Duração 
- Pode variar consoante o nível físico dos idosos e 
dos objetivos principais da mesma; 
-O recomendado é de 50 minutos. 
 

- Aquecimento 
- Parte fundamental 
- Retorno à calma 
- Alongamentos 



Organização da Sessão 
   Parte Inicial: 
Aquecimento (5 a 10 minutos) 
- A sessão deverá começar com a informação do que será 
realizado. 
- Objetivos: 
- Aumentar a frequência cardíaca; 
- Elevar a temperatura corporal; 
 
Conteúdos: 
- Alongamentos suaves; 
- Mobilidade articular; 
- Exercícios de respiração; 
- Movimentos lentos e pouco complexos; 
- Exercícios de ritmo e coordenação.  
 



T.T. 
T.P. 
Tarefa 
O.O. 
Música 
Organização 
Função do Técnico 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7´ 
  
2´ 
  
  
  
  
  
4´30´´ 
  
  
  
30´´ 

 
Parte inicial 
Reunião inicial – Cumprimentos 
aos alunos; Informações sobre a 
aula, ao nível dos objectivos e 
tarefas a realizar; Incentivo e 
desafio para a aula. 
  
Reflexão de grupo sobre o valor 
da amizade. 
  
  
Questão lançada pelo técnico – 
Qual a importância da amizade 
para cada um de vós? 
Individualmente cada aluno dará 
a sua opinião sobre a questão 
lançada. 
  
                 
Transição para o aquecimento. 
  
  
  
  
  
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S.M. 
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                              X     x  
  
  
  
  
Motivar 
  
Promover a reflexão 
  
Mediar o diálogo 
  
  
  
  
 

T.T. T.P. Tarefa O.O. Música Organização Função do 
Técnico 

 
7´ 

 
2´ 

4´30´´ 
30´´ 

 
Parte inicial 
Reunião inicial – Cumprimentos aos alunos; Informações sobre 
a aula, ao nível dos objetivos e tarefas a realizar; Incentivo e 
desafio para a aula. 
Reflexão de grupo sobre o valor da amizade. 
Questão lançada pelo técnico – Qual a importância da amizade 
para cada um de vós? 
Individualmente cada aluno dará a sua opinião sobre a questão 
lançada. 
                 
Transição para o aquecimento. 
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Motivar 

Promover a 
reflexão 
Mediar o 
diálogo 



 
14´
30´´ 

 
4´ 

30´´ 
3´ 

Aquecimento  
Ao som da música e dispersos pelo espaço, os alunos 
deslocam-se livremente imitando o professor na realização 
dos seguintes exercícios: 
- Bater palmas e estalar os dedos ao ritmo da música de 
forma intercalada durante a fase inicial da mesma (1.05s.) 
- Elevação dos M.S aleatoriamente acima da cabeça; 
- Cruzamento dos M.S à frente à altura dos ombros; 
- Abrir e fechar as mãos à altura dos ombros; 
- Três passos seguidos de elevação do joelho esquerdo, três 
passos seguidos de elevação do joelho direito; 
- Andar recorrendo a passos largos e passos curtos. 
(alternadamente)  
Formação de roda. 
Mobilização articular: 
- Inclinação da cabeça à frente e atrás, à direita e à 
esquerda; 
-Elevação dos ombros, mantendo os M.S em extensão ao 
lado do corpo; 
-Rotação da bacia (esquerda/direita); 
-Rotação do pé direito e esquerdo (direita/esquerda).  
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Demonstrar  

Motivar 
Orientar 



Organização da Sessão 

Parte Fundamental (30 a 40 minutos) 
-Aumento da intensidade do trabalho, mantendo sempre a 
segurança. 
 
- Objetivos: 
- Desenvolver um trabalho mais especifico e localizado; 
- Dar liberdade à pessoa para realizar as atividades segundo 
as suas iniciativas; 
- Fortalecimento das estruturas musculares e articulares; 
- Promover as relações interpessoais. 
 



Organização da Sessão 

Parte Fundamental (30 a 40 minutos) 
 
Conteúdos: 
- Exercícios que enfatizem os vários elementos da atividade 
física: resistência; força; equilíbrio; flexibilidade; coordenação 
e ritmo; 
- Exercícios que contemplam diferentes posições: de pé; 
sentado; deitado; 
- Movimentos de deslocação no espaço; 
- Atividades socializantes. 



Princípios do treino de  Resistência 

Seleção de exercícios Exercícios que contemplem todos os grupos musculares 

Frequência de treino Mínimo 2 vezes por semana, máximo 5 vezes, 
recomendável 3 vezes 

Repetição do exercício 8 a 12 repetições com intervalos intercalares. 
3 séries 

Progressão do treino No inicio, deve-se começar lentamente e progredir de 
forma gradual até conseguir um ritmo ótimo 

Duração das sessões 10 a 15 minutos 

Cuidados adicionais Se sentir mal estar ou desconforto, parar de imediato; 
Supervisionado pelo técnico 



Princípios do treino de  Força 

Seleção de exercícios Exercícios que contemplem todos os grupos musculares 

Frequência de treino Mínimo 2 vezes por semana, máximo 5 vezes, 
recomendável 3 vezes 

Repetição do exercício 8 a 12 repetições com intervalos intercalares. 
3 séries 

Progressão do treino À medida que o corpo fortalece e se completam 
corretamente as séries, deve-se aumentar o esforço de 
treino, aumentando a carga e o nº de séries 

Duração das sessões 10 a 15 minutos 

Cuidados adicionais Utilizar a amplitude total do movimento 
Usar pesos/cargas adequadas 
Dar prioridade ao controlo dos movimentos corretos; 
Expirar ao levantar o peso e inspirar ao baixá-lo 



Princípios do treino de Flexibilidade 

Seleção de exercícios Exercícios de alongamento e mobilidade articular da 
cabeça, tronco e membros 

Frequência de treino Mínimo 2 vezes por semana, máximo 5 vezes, 
recomendável 5 vezes 

Repetição do exercício Manter o movimento durante 15 a 30 segundos e repeti-lo 
3 séries 

Progressão do treino Ir aumentando a amplitude do movimento e a sua duração, 
até ao ponto em que causam apenas ligeiro desconforto 

Duração das sessões 10 a 15 minutos 

Cuidados adicionais Evitar movimentos bruscos 
Procurar uma sensação de relaxamento e evitar a dor 
Respirar com naturalidade e não conter  a respiração. 



Princípios do treino de Velocidade de Reação 

Seleção de exercícios Exercícios que contemplem todos os grupos musculares 

Frequência de treino 2 vezes a 3 vezes por semana 

Repetição do exercício Utilizar 2 a 3 exercícios específicos em cada sessão 

Progressão do treino No inicio, deve-se começar lentamente e progredir de 
forma gradual com o objetivo de desenvolver a velocidade 
de reação e execução. 
 

Duração das sessões 10 a 15 minutos 

Cuidados adicionais Dar prioridade ao controlo dos movimentos corretos 
 



Princípios do treino de Coordenação e Equilíbrio 

Seleção de exercícios Exercícios que contemplem todos os grupos musculares 

Frequência de treino 2 vezes a 3 vezes por semana 

Repetição do exercício Utilizar 2 a 3 exercícios específicos por sessão 

Progressão do treino No inicio, deve-se começar lentamente e progredir de 
forma gradual até conseguir manter o exercício 
 

Duração das sessões 3 a 5 minutos 

Cuidados adicionais Dar prioridade ao controlo dos movimentos corretos 
Adaptar o tempo de execução dos exercícios à capacidade 
dos idosos para não produzir frustrações  
 



Organização da Sessão 
Parte Final (5 a 10 minutos) 

È neste momento que se retorna à calma. O trabalho é 
dirigido a uma baixa intensidade para que termine a sessão 
relaxado. 
Objetivos: 
- Preparar o organismo para a recuperação depois do esforço; 
- Evitar o aumento de tensões musculares e articulares; 
- Renovar energia; 
- Restabelecer o equilíbrio respiratório e circulatório; 
- Atingir um estado de descontração que leve a um 
relaxamento muscular; 
- Descansar a mente; 
- Desenvolver o auto conhecimento e a introspeção. 
  



Organização da Sessão 
Parte Final (5 a 10 minutos) 
 
Conteúdos: 
- Movimentos lentos e suaves; 
- Jogos tranquilizantes; 
- Alongamentos coordenados com a respiração; 
- Exercícios sensoriais; 
- Respiração abdominal; 
- Massagem. 



Princípios Metodológicos… 
Para prescrever um programa de exercício é importante: 
- Conhecer as alterações decorrentes do processo de 
envelhecimento 

No sentido de melhor conhecer as 
limitações e necessidades da população 
idosa 

Princípios metodológicos e 
de programação 

Aplicar um programa 
de atividade física 



Componentes da Aptidão Física  
Função cardio-respiratória 

Aptidão aeróbia 
 

Função musculo-articular 
 Força/ Resistência Muscular 
 Flexibilidade 
 Equilíbrio muscular e postura 
 

Composição corporal 
 Redução massa gorda 
 Aumento da massa muscular 
 Manutenção/aumento na massa óssea 



Componentes da aptidão física  

Função neurológica (cognitiva, motora e sensorial) 
 habilidades manipulativas, agilidade, raciocínio, 
memorização, coordenação, tempo de reação, equilíbrio e 
mobilidade. 
  



Tipo de Atividades 

As atividades a desenvolver devem ser o mais variadas possível, 
sendo adaptadas às características do grupo de idosos. 
 
Atividades de reconhecimento do esquema corporal: 
 - Lateralidade 
 - Equilíbrio 
 - Coordenação 
 - Técnicas de respiração 
 - Técnicas de relaxamento 
 - Exercícios de correção postural. 



Tipo de Atividades 

 Atividades  para manter e desenvolver a condição física/ 
qualidades físicas: 
 - Resistência aeróbia 
 - Força 
 - Flexibilidade e mobilidade articular 
 - Velocidade de reação e execução 
 - Agilidade  
 



Tipo de Atividades 

 Atividades  rítmicas expressivas: 
 - Danças (populares, salão) 
 - Exercícios de expressão corporal 
  
 Atividades aquáticas: 
 - Natação 
 - Hidroginástica 
 - Jogos 
  
  

https://www.google.pt/url?q=http://www.icemcaraubas.com/2011/05/secretaria-promove-bingo-da-terceira.html&sa=U&ei=mj1yU4mXHIOd7Qbty4HQDQ&ved=0CC0Q9QEwAA&sig2=16qDW85jOBTeIxPLHdz6ag&usg=AFQjCNEz1Xq7Q_yEhQkLkVUB2Ve0YlMFJA


Tipo de Atividades 
 Atividades  ao ar livre: 
 - Passeios e marchas 
 - Cicloturismo 
 - Ginástica  de manutenção 
 - Encontros sócio desportivos 
 - Circuitos naturais  
 Jogos e Desportos: 
 - Jogos pré desportivos 
 - Jogos desportivos adaptados 
 - Jogos de salão 
 - Jogos tradicionais 
 - ioga 
 - Ginástica 
 - Exercícios com utilização de cadeiras. 
  



Graus de Intensidade da Atividade 
Física 

Leve Atividades que podem ser realizadas por um 
longo período  de tempo e que requerem um 
esforço mínimo. 

< 60% da 
FCM 

Moderada Atividades que requerem um esforço físico que faz 
respirar com um pouco mais de frequência e de 
profundidade do que o normal 

60 a 80% da 
FCM 

Vigorosa Atividades que precisam de um grande esforço 
físico e que fazem respirar com mais frequência e 
profundidade do que o normal 

> 80% da 
FCM 

(Ribeiro, O.; Paúl, C., 2011) 



Material/ Música 

O material e a música: 
- são dois elementos básicos de suporte que devem ser levados 
em consideração em todo o programa de atividade física para 
idosos; 
-São elementos motivadores dentro das aulas; 
- a música deve ser variada, motivante e que potencie a 
interação; 
- o material deve ser de fácil manipulação, motivante e original. 
 
É recomendável que se utilize ao longo do programa uma grande 

variedade de material e música. 



Recursos para uma sessão de AF 
Espaço Deve ser adequado e respeitar as condições básicas, no que se 

refere à: iluminação; ventilação; amplitude; piso 
antiderrapante. 
Pode ser um espaço coberto (centros, lares, clubes, associações) 
ou descoberto (locais de passeio, parques, jardins, praia, etc.). 

Materiais Podem ser utilizados instrumentos de maior ou menor dimensão. A 
sua utilização deve: 
Ser criativa e motivadora; estimular a relação e a comunicação entre o 
grupo; auxiliar e melhorar a realização da atividade. 

Música Deve ser utilizada com o principio de motivar e estruturar a sessão, 
podendo ser utilizada para marcar o seu inicio, parte fundamental e 
final. 
Pode ser utilizada como elemento principal (danças), ou como 
elemento de fundo. 
A escolha da música deve ser feita de acordo com: a parte da aula em 
que se está; os objetivos propostos; os exercícios ou atividades a 
realizar. 
 



Material utilizado 
Bolas (vários tamanhos) 
Bandas elásticas 
Halteres 
Arcos 
Cordas 
Cadeiras 
Bastões 
Step’s 
Lenços 
Colchões 
Balões 
….. 
 



O que as sessões de AF devem ter… 
Em suma: 
-Englobar todas as componentes da aptidão física; 
- Exercícios de memória e concentração; 
- Exercícios respiratórios e de relaxamento; 
- Diferentes tipos de atividades; 
- Diferentes tipos de música; 
- Exercícios individuais e em grupo (pares, trios, quadras ou 
grande grupo); 
- Organização preferencialmente em roda ou quadrado; 
- Atividades alternativas para os menos aptos; 
- Prática regular e supervisionada pelo técnico. 



O que se deve evitar nas sessões AF 

Em suma: 
-Exercícios bruscos e demasiado intensos; 
- Exercícios que provoquem hipertensão sobre as articulações; 
- Movimentos com mudanças bruscas de direção; 
- Movimentos rápidos com a cabeça; 
- Cuidado especial na flexibilidade; 
- Atenção às lombalgias; 
- Exercícios isométricos; 
- Evitar saltos e voltas rápidas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linhas orientadores de apresentação dos planos 

de aula 
Os planos de aula devem conter os seguintes elementos,  
adequados à atividade e/ou à situação: 
-Local 
-Data 
-Hora 
-Atividade 
-Nº de aula 
-Nº de alunos/ público-alvo 
-Duração total e de cada parte da aula 
-Objetivos gerais e específicos da aula 
-Recursos materiais 
-Conteúdos 
-Partes da aula 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linhas orientadores de apresentação dos planos 

de aula 
Os planos de aula devem conter os seguintes elementos, 
se adequados à atividade e/ou à situação: 
 
-Modalidade 
- Função do técnico 
- Tempo total e parcial de cada fase de aula 
- Música utilizada 
- Esquema da tarefa 
 
 
 
 



OBRIGADO! 


