QUEM
SOMOS?
A Promofitness Unipessoal, Lda. surgiu na década de 90 e
tem vindo a consolidar uma posição de destaque como
empresa prestadora de serviços nas áreas da Consultoria,
Formação e Organização de Eventos Desportivos.
No âmbito da sua atividade formativa, estamos
presentes em 8 distritos, com mais de 40 formações,
lecionadas por 80 docentes com larga experiência e
prestígio a nível nacional e internacional.
A Promofitness encontra-se certificada pela Direção
Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e as
suas formações são homologadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P (IPDJ).

A Promofitness encontra-se no mercado desde 1992 e já são
mais de 5750 alunos certificados e que classificam com elevado
nível de satisfação as nossas formações, os nossos formadores
e a Promofitness enquanto entidade formadora.

O QUE DIZEM OS
NOSSOS ALUNOS…

Considera que este curso
correspondeu às suas expectativas?

Destaque-se pela qualidade, pela competência e faça parte de
uma vasta equipa de profissionais!

Que avaliação atribui ao formador(a)
numa escala de 0 a 20 valores?

O curso constituiu uma
oportunidade para trabalhar?
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TEEF
TÉCNICO
ESPECIALISTA EM
EXERCÍCIO FÍSICO

O QUE É UM CET?
O CET - Curso de Especialização Tecnológica, é uma formação
pós-secundária não superior que visa conferir qualificação profissional do nível 5, de acordo com a Portaria n.º 782/2009, de 23 de
julho, que define os níveis de qualificação de acordo com o Quadro
Nacional de Qualificações (QNQ).
Os titulares de um diploma de especialização tecnológica podem
concorrer à matrícula e inscrição no ensino superior através do concurso especial a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei nº393-B/99 de 2 de Outubro.
Os Cursos de Especialização Tecnológica caraterizam-se por:
• Ser uma formação técnica de alto nível;
• Resultar numa qualificação que inclui conhecimentos e capacidades de nível superior;
• Adquirir capacidades e conhecimentos que permitam, através
deles assumir, de forma geralmente autónoma ou de forma independente, responsabilidades de conceção e ou de direção e ou de
gestão.

Este curso permite exercer a profissão de
Técnico/a Especialista em Exercício Físico,
concedendo o direito à cédula profissional

ACESSO AO CET
Podem candidatar-se à inscrição num CET:
• Titulares do Ensino Secundário Concluído (12º ano) ou Habilitações Equivalentes, desde que tenha um dos seguintes domínios: Português, Biologia ou Desporto;
• Ter o 12º ano incompleto, com inscrição/matrícula efetuada
mas não concluída, desde que tenha o 10 e 11º ano concluídos
em todos os domínios; *
• Ter Habilitações de nível 3 na área do Desporto e Exercício
Físico;

• Ter um Curso de Especialização Tecnológica noutra área, com o
objetivo de fazer requalificação profissional;
• Ter Bacharelato com o objetivo de fazer requalificação profissional;
• Ter Licenciatura com o objetivo de fazer requalificação profissional.
* Os candidatos que não sejam titulares de um curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente equivalente, deverão cumprir integralmente
o Programa de Formação Adicional (para mais informações deverá contatar a Promofitness)

COMPETÊNCIAS
CET - CURSO DE ESPECIALIZ AÇ ÃO TECNOLÓGIC A

Com esta formação, ficará apto(a) a planear, conceber, orientar e
conduzir todos os programas e atividades desportivas da condição
física (fitness) desenvolvidos nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física,
bem como participar, sob coordenação e supervisão do Diretor
Técnico, na avaliação e prescrição das atividades desportivas, no
controlo da qualidade dos serviços prestados e na implementação
de medidas conducentes à sua melhoria, na fidelização dos clientes
e na promoção da adesão à prática desportiva e da aquisição de estilos de vida saudáveis.

DURAÇÃO
A formação decorrerá ao longo de aproximadamente 1 ano letivo
(10 meses a 12 meses) e terá a duração de 1250 horas presenciais.

LOCALIDADES
PORTO
Centro de Educação Fisica O.T.
Rua do Pinheiro Manso 388
4100 Porto

LISBOA
Arena Aqua & Fitness Club
Rua Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro 13L
2780-241 Oeiras

CET - CURSO DE ESPECIALIZ AÇ ÃO TECNOLÓGIC A

ESTÁGIO
O estágio é obrigatório e terá a duração de 400 horas, podendo
ser realizado de duas formas:
• Em simultâneo com o decorrer da formação;
• Após a conclusão da formação.
A Promofitness celebrou protocolos com entidades de reconhecida qualidade e verdadeiras referencias no setor:
• Grupo Solinca Health Club (Lisboa e Porto): Solinca Porto Palácio;
Solinca Dragão; Solinca Constituição; Solinca Foz; Solinca Maia;
Solinca Norte Shopping; Solinca Gaia; Solinca Vila do Conde;
Solinca Ermesinde; Solinca Laranjeiras; Solinca Vasco da Gama;
Solinca Colombo; Solinca Alfragide; Solinca Oeiras
• Grupo Pump Spirit Club (Lisboa): Pump República; Pump Parque
das Nações; Pump Alvalade; Pump Odivelas; Pump Amadora;
Pump Almada; Pump Barreiro
• Grupo Kangaroo Health Club (Lisboa e Porto)
• Grupo Premier (Porto): Pinhais da Foz Health Club; Place Foz

• Matosinhosport E.M. (Porto): Matosinhos Sport Fit (Ginásio); Piscinas Municipais de Custóias; Piscinas Municipais de Guifões; Piscinas Municipais de Leça do Balio; Piscinas Municipais de Matosinhos; Piscinas Municipais de Perafita; Piscinas Municipais de S.
Mamede de Infesta; Piscinas Municipais de Senhora da Hora
• GO GYM (Porto)
• Life Club (Porto)
• Health Racket Club (Lisboa)
• Health & Fun (Lisboa)
• Complexo Desportivo Areeiro (Lisboa)
• Arena Aqua & Fitness Club (Lisboa)

O aluno(a) poderá ainda, caso pretenda, auto propor-se
a um outro local de estágio

PREÇOS
• Taxa de inscrição: 100€ (o valor é devolvido na íntegra caso o
candidato não seja selecionado)
• Valor do Curso: Pronto Pagamento - 2200 €
2 prestações - 1130 €
6 prestações - 390 €
12 prestações - 200 €
(O valor do seguro já esta incluído nos valores apresentados)

CANDIDATURA
Para efetuar a sua inscrição deverá imprimir e preencher a ficha
de inscrição e o contrato de formação disponível no site da
Promofitness (www.promofitness.com) e posteriormente
anexar os seguintes documentos:
• Certificado de Habilitações

DESCONTOS
• 5% para portadores do Cartão Jovem
• 10% para ex alunos da Promofitness
• 10% para grupo de 3 ou mais pessoas (aquando da inscrição
devera enviar-nos um e-mail com os nomes que integram o
grupo para que o desconto seja aplicado no valor da formação)
(Os descontos não são acumuláveis)

• Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas
• 1 Fotografia
• Ficha de Inscrição preenchida e assinada
• Contrato de formação preenchido e assinado
• Comprovativo de pagamento da Taxa de inscrição

PROGRAMA DA FORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA

Formação Geral e Científica

Língua portuguesa
Língua inglesa
Estatística descritiva

50
50
25

Formação Tecnológica

Fisiologia do exercício físico
Introdução à biomecânica e anatomia funcional
Nutrição e suplementação
Primeiros socorros no exercício físico
Saúde pública e atividade física
Psicologia do exercício
Pedagogia do exercício
Técnicas de negociação e venda em fitness
Coaching e comunicação
Gestão de espaços de fitness
Ética, Deontologia e legislação do fitness
Metodologia das atividades de grupo
Metodologia das atividades de musculação e cardiofitness
Metodologia das atividades em meio aquático
Metodologia das atividades body & mind
Metodologia de treino personalizado
Metodologia da atividade física com populações especiais
Metodologia das atividades de outdoor fitness
Avaliação e prescrição do exercício
Aplicações informáticas na ótica do utilizador
Qualidade de serviços e satisfação do cliente

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25

Formação Prática em Contexto de Trabalho

Estágio

CARGA HORÁRIA TOTAL

400

1250h

CURSO DE

DANÇA
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 110h /// 22 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
Atendendo às exigências do mercado e à grande procura de formação na área

2. TÉCNICA DE CLÁSSICO E PERFORMANCE

5.2. Locking e Popping

da dança, a Promofitness assume-se como pioneira na formação de bailarinos.

2.1. Barra no Chão / Aquecimento

5.3. Trabalho Coreográfico

Pretendemos marcar a diferença tentando merecer destaque pela qualidade,

2.2. Técnica Clássica / Barra

dinamismo, larga experiência e prestígio reconhecido dos nossos profissionais.

2.3. Técnica Clássica / Centro

Venha aprender a dançar, domine vários estilos e alargue os seus horizontes.

2.4. Diagonais

Formação com grande componente prática!

6. CASOS PRÁTICOS
6.1. Preparação para Mostra Final. Consiste numa apresentação
final, no último dia do curso, na qual os alunos colocam em prática

3. MODERNO E CONTEMPORÂNEO

os conhecimentos adquiridos em cada um dos módulos que

22 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de

3.1. Consciência Corporal

compõem o curso.

Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a

3.2. Elementos do Movimento

Técnico/a).

3.3. Técnica de Dança Moderna / Contemporâneo
3.4. Movimento Livre

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

4. HIP HOP
4.1. A Cultura Hip Hop

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;

1. JAZZ

4.2. Hip Hop New Style

1.1. Aquecimento, flexibilidade e técnica

4.3. O trabalho Coreográfico

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

1.2. Passos básicos e suas progressões

4.4. Equilíbrio

Contrato de formação preenchido e assinado;

1.3. Jazz coreográfico (variações)

4.5. Estabilidade

1.4. Análise e consciencialização

4.6. Reeducação postural

1.5. Preparação e avaliação Jazz

4.7. Propioceptividade (consciência corporal)

1.6. Visionamento de musicais e sua análise

4.8. Mobilidade

1.7. Aquecimento e preparação física

4.9. Flexibilidade e Elasticidade

1.8. Jogos teatrais e de expressão

4.10. Relaxamento

1.9. Reportório e coreografia
1.10. Preparação e avaliação Musical Jazz

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. FUNK
5.1. Introdução ao Funk

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

DANÇA PARA
CRIANÇAS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
É através de um ensino mais artístico e lúdico que possibilitamos o desenvolvimento
pessoal, social, estético e físico da criança. Dentro das perspectivas de uma pedagogia
psicomotora – expressiva – criativa, pretendemos que a criança satisfaça as suas
necessidades educacionais.
Neste curso será feito uma abordagem a métodos e técnicas de apoio pedagógico com a
finalidade de existir uma comunicação artística através do uso do movimento, corpo
e expressão!

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. DANÇA CRIATIVA
1.1. A Dança num contexto de Educação pela Arte
1.1.1. Objectivos / Preocupações
1.2. O Movimento Expressivo (Expressão Cinética)
1.2.1. Bases Pedagógicas
1.2.2. A Não Directividade
1.2.3. A Expressão pelo Jogo
1.2.4. O sentido estético
1.2.5. A atuação do Educador
1.3. Prática Educativa
1.3.1. Trabalho Individual
1.3.2. Trabalho de Grupo
1.3.3. O Educador e o grupo
1.3.4. A motivação
1.3.5. Os estímulos
1.4. Componentes Estruturais do movimento
1.4.1. Corpo (Forma)
1.4.2. Espaço
1.4.3. Tempo

1.4.4. Relações
1.5. Abordagem a outras áreas expressivas
1.5.1. Expressão Musical
1.5.2. Expressão Dramática
1.5.3. Expressão Plástica

4.4. Tempos Lectivos Adequados à faixa etária da criança
4.5. Resolução de Imprevistos
4.6. Importância do Improviso do Educador
5. TEORIA DA DANÇA / PRODUÇÃO
5.1. Origem e transformação da Dança ao longo do tempo

2. MÉTODOS COMPOSIÇÃO / CRIAÇÃO
2.1. O interrogatório como forma de Compor (Pina Bausch)
2.2. Estruturação de um programa de Dança
2.3. Construção e desenvolvimento de uma
sequência/trabalho coreográfico
2.4. Criação de Projectos na Área do Espectáculo
2.5. Temas de Criação
2.6. Importância dos Elementos Cénicos
2.7. A improvisação
3. DANCE KIDS APLICAÇÃO TEÓRICA/PRÁTICA
3.1. Coordenação Motora e Estabilizada
3.2.Passos Básicos e Progressões
3.3. Ritmicidade
3.4. Níveis e deslocações
3.5. Musicalidade
3.6. Coreografia Simples e Complexa
3.7. Construção Coreográfica
3.8. Lateralidades
4. PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE AULAS
4.1. Estrutura de uma aula de movimento
4.2. As aulas e os seus Objectivos
4.3. Estratégias e Estilos de ensino

5.2. Abordagem teórica às várias técnicas de dança
5.3. Principais nomes da história da dança e seus contributos

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

AVALIAÇÃO E CONTROLO
DO TREINO EM NATAÇÃO
P
ROMOFITNESS.COM
http://www.promofitness.com

DURAÇÃO: 15h U.C: 3 TPTEF e TPDT / 3 TPTD Especiﬁca

Esta formação permite dotar os formandos de competências
na área da avaliação e controlo do treino em natação,

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

permitindo um planeamento cuidado e rigoroso dos principais conteúdos do treino. A forma de abordagem dos conteú-

1. ANÁLISE DO RENDIMENTO DESPORTIVO

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

dos procura ser de cariz bastante prático, com a aplicação e

1.1. Fatores determinantes

1 Fotografia;

apresentação de exemplos concretos.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profis-

1.2. Ligação entre os vários fatores
1.3. Predominância de fatores

sional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico) e 3 Unidades de Crédito para

2. AVALIAÇÃO E CONTROLO DO TREINO

renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador Desporti-

2.1. Princípios do treino

vo) componente Especifica.
Natação: Nível I

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

2.2. Ciclos de treino
2.3. Carga e recuperação

Natação Pura: Nível II/III/IV
Natação Sincronizada: Nível II

3. CONTROLO DO TREINO EM NATAÇÃO

Polo Aquático: Nível II/III

3.1. Planeamento
3.2. Feedback
3.3. Análise de resultados
3.4. Testes de terreno vs. testes laboratoriais

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

3.5. Aplicações práticas no contexto do treino
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

ESPECIALISTA EM LESÕES
DESPORTIVAS
RISCOS, MONITORIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS
P
ROMOFITNESS.COM
http://www.promofitness.com

DURAÇÃO: 30h /// 06 UNIDADES DE CRÉDITO
A abordagem à lesão é mais do que só aplicar e orientar a nossa intervenção

3. A DOR

por Guidelines ou só respeitar os Critérios de Retorno à Função. Para isso, é

3.1. O que se sabe sobre a dor?

essencial perceber a preponderância do contexto pré-lesional e o reflexo
sistémico da lesão. Entender e identificar os riscos, considerações sobre a dor,
compreender o impacto a curto, médio e longo prazo da lesão na função e
estrutura neural são algumas das circunstâncias significativas na prescrição
de exercícios, num puzzle onde o indivíduo é a peça central de todas as

3.2. A dor como determinante na decisão
3.3. Dor e controlo motor – que relação?
3.4. Esclarecimento - a educação para a dor como
fator chave
4. O CÉREBRO

decisões.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo). Componente Geral e 6 Unidades de Crédito para
renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou
TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

4.1. O impacto e os sinais da lesão no cérebro

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

4.2. A influência neural na cronicidade da dor e nas
recidivas
5. AS ESTRATÉGIAS
5.1. Guidelines e Critérios de Retorno à Função

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. O RISCO

5.2. Mobilidade, força e cérebro - prescrição de exercício
baseada no potencial/perfil emocional, cognitivo e
neuromotor
5.3. Intervenção em grupo vs individual

1.1. Reconceitualização - prevenção vs redução do risco de lesão
1.2. Alguns porquês! - A visão holística centrada no indivíduo
1.3. Identificação e monitorização dos riscos
2. A LESÃO

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

2.1. Considerações conceituais, anatómicas, fisiológicas, epidemiológicas
e financeiras
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

MOBILIDADE
E ESTABILIDADE
DO MOVIMENTO
P
ROMOFITNESS.COM
http://www.promofitness.com

DURAÇÃO: 15h /// UNIDADES DE CRÉDITO: 03
A Mobilidade e a estabilidade do movimento, concerne um modelo de organização sobre movimentos e sobre as articulações.
É resultado de análises Biomecânicas e Músculo-esqueléticas que nos revela as
articulações e músculos que apresentam características e necessidades
diferentes, portanto nossa prática de exercícios deve considerar a demanda de
cada articulação, não podemos gerar mobilidade em todas elas, existe uma
prioridade.
A vantagem deste modelo de pensamento está na simplicidade: as articulações
são empilhadas e as necessidades entre elas variam de forma alternada, então
articulações “vizinhas” tem necessidades diferentes. A definição destas necessidades não é arbitrária, é resultado da análise de cada uma delas considerando a
estrutura anatômica e a função principal que desempenham.

2.2. Otimização da Estimulação Corticoespinal

6.2. Elaboração de uma avaliação

2.3. Regulação Propriocetiva

6.3. Construção de um plano de trabalho

2.4. Encurtar para incrementar ADM - Encurtar vs Alongar

6.4. Mesa redonda, apresentação prática

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador
Desportivo). Componente Geral e 3 Unidades de Crédito para renovação do
TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título
Profissional de Diretor Técnico)

MÓDULO 4 - ANALISE DA AMPLITUDE E QUALIDADE DO
MOVIMENTO (ORIGENS E SINTOMAS)

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

4.1. Técnica de análise da amplitude e qualidade do movimento

Contrato de formação preenchido e assinado;

4.2. Coluna - Ação ME e sua capacidade contráctil

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

MÓDULO 3 - ANATOMIA E FISIOLOGIA
3.1. Coluna toraco lombar

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

3.2 Extremidade superior
3.3. Extremidade inferior
3.4. Avaliação da disponibilidade funcional

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;

4.3. E. superior - Ação ME e sua capacidade contrátil

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

4.4. E. inferior - Ação ME e sua capacidade contrátil

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO

MÓDULO 5 - COMPORTAMENTO DOS SINTOMAS AO LONGO
DO MOVIMENTO (ORIGENS E SINTOMAS)

1.1.Apresentação

5.1. Movimentos vs Observação

1.2. Conteúdos programáticos

5.2. Melhorar a capacidade contrátil do tecido musculas

1.3. Enfoque á mobilidade e estabilidade do movimento

5.3. Trabalho com resistência manual

1.4. Mesa redonda

5.4. Trabalho com resistência mecânica

MÓDULO 2 - APONTAMENTOS PERTINENTES

MÓDULO 6 - ESTRATÉGIAS E PLANOS DE TRABALHO

2.1. Priorização da contração muscular

6.1. Caso clinico

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

NUTRIÇÃO E
TREINO DESPORTIVO
P
ROMOFITNESS.COM
http://www.promofitness.com

DURAÇÃO: 15h /// UNIDADES DE CRÉDITO: 03
Cada vez mais a área da nutrição têm vindo a crescer, e em todo o
mundo, já é reconhecida a sua importância no meio e contexto
desportivo, como o fator que faz a diferença nas metas a atingir.
Desde potenciar o atleta até o prevenir de lesões, a nutrição
desempenha um papel fundamental juntamente com o treino
e o descanso.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo). Componente Geral e 3 Unidades de Crédito
para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio
Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. MÓDULO I
1.1. Conceitos básicos de Nutrição: Hidratos de Carbono, Proteínas,
Lípidos, Vitaminas e Minerais no contexto desportivo
2. MÓDULO II
2.1. Avaliação Nutricional consoante o escalão competitivo
2.2. Avaliação das necessidades nutricionais mediante contexto
desportivo e respetivo escalão

3. MÓDULO III
3.1. Cálculo das necessidades energéticas para as

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

diversas idades
(incluindo tipo de esforço e posição ocupada no
campo)

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

3.2. Elaboração de um plano alimentar
individualizado

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3.3. Ajustamento desse plano aos horários de
jogos e treinos

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

1 Fotografia;
Contrato de formação preenchido e assinado;

3.4. Acompanhamento nutricional e ajustamento
desse plano consoante os objetivos do atleta
4. MÓDULO IV
4.1. Suplementação caso a caso
4.2. Nutrição e Jet-lag, deslocações, estagio, …
4.3. Análise dos mitos relacionados com a nutrição
no desporto
5. MÓDULO V
5.1. Avaliação

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

STRENGTH & CONDITION
SPECIALIST
P
ROMOFITNESS.COM
http://www.promofitness.com

DURAÇÃO: 30h /// 06 UNIDADES DE CRÉDITO
A Formação de Strength & Condition tem como principal objectivo o aprofundar do conhecimento na área do treino das componentes físicas.
Iremos abordar e aprofundar temas como a anatomia, a biomecânica e a
fisiologia do exercício que posteriormente nos servirão de base para nos
debruçarmos sobre a avaliação e planeamento do treino bem como o
trabalho de prevenção de lesões no contexto do treino.
Nesta formação para além do trabalho clássico de treino de força, também
iremos abordar o treino funcional e o trabalho de mobilidade/estabilidade
articular, que poderão ser utilizados por todos quer num contexto de
optimização do rendimento desportivo como no contexto de exercício e
saúde.
Visamos com esta formação transmitir conhecimentos que poderão ser
utilizados por todos os participantes independentemente da população com
a qual trabalham.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo). Componente Geral e 6 Unidades de Crédito para
renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou
TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

1.3. Sistema Articular

4. LESÕES

1.4. Cadeias Musculares

4.1. Lesão muscular

1.5. Biomecânica do Movimento

4.2. Lesão tendinosa e ligamentar

2. FISIOLOGIA
2.1. Bioenergética
2.2. Sistema cardiovascular no exercício

4.3. Lesões ósseas
4.4. Lesões cartilaginosas
4.5. Prevenção de lesões desportivas

2.3. Sistema respiratório no exercício
2.4. Fatores Hormonais e Anabólicos Associados ao Treino
de Força
2.5. Tipos de Força
2.6. Adaptações Decorrentes da Actividade e Inactividade
Física

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;

2.7. Linhas Miofasciais

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. AVALIAÇÃO E TREINO DAS COMPONENTES FÍSICAS

Contrato de formação preenchido e assinado;

3.1. Avaliação Postural Estática

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3.2. Avaliação Funcional – Testes e Interpretação
3.3. Avaliação da Capacidade de Produção de Força

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. ANATOMIA E BIOMECÂNICA
1.1. Sistema Muscular
1.2. Sistema Nervoso

3.4. Avaliação da Capacidade Cardiovascular
3.5. Treino das Componentes Físicas
3.6. Treino Funcional
3.7. Treino Sensorimotor
3.8. Mobilidade, Flexibilidade e Estabilidade
3.9. Planeamento do treino

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

SRETCHING GLOBAL
ATIVO NO DESPORTO
P
ROMOFITNESS.COM
http://www.promofitness.com

DURAÇÃO: 15h /// UNIDADES DE CRÉDITO: 03
Esta formação pretende alertar e enriquecer os conhecimentos de

2. MÓDULO II: STRETCHING ACTIVE

atletas, treinadores, professores, instrutores, sobre as diferenças entre

2.1. Posturas, auto-posturas

o Stretching, o alongamento e a flexibilidade.

2.2. Objectivos e indicações

O formando no final da formação conseguirá perceber quais os
benefícios da aplicação do Stretching active em diferentes
modalidades desportivas. Conseguirá fazer uma análise física das
necessidades mais emergentes nos atletas, de forma a conseguir
incluir no desenho do treino uma visão de prevenção de lesões, com
ganho de confiança e aptidão física dos seus atletas.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo). Componente Geral e 3 Unidades de Crédito
para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio
Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

1. MÓDULO I: CONTEXTUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO SOBRE
STRETCHING ACTIVE, ALONGAMENTOS E FLEXIBILIDADE
1.1. Diferenças entre os conceitos e teorias

2.3. Cuidados e erros
2.4. Benefícios em prevenção de lesões e
correcção postural
3. MÓDULO III: ALONGAMENTO E FLEXIBILIDADE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3.1. Exercícios de alongamento para os principais
grupos musculares
3.2 Adaptação dos alongamentos aos diferentes
tipos de modalidades desportivas: futebol, surf,
vólei, ténis, basquete, natação, atletismo,
desportos de combate
4. MÓDULO IV: AVALIAÇÃO

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

TREINO FUNCIONAL
PARA JOVENS ATLETAS
http://www.promoﬁtPROMOFITNESS.COM

DURAÇÃO: 15h /// UNIDADES DE CRÉDITO: 03
Os bons hábitos adquirem-se de pequenino. E como o número de
lesões no desporto jovem, tem vindo a aumentar, a musculação e
uma adequada preparação física, são uma forte base para evitar
lesões, proteger as articulações, melhorar força, resistência e
flexibilidade, aumentando o potencial do jovem atleta. Seja um atleta
de uma modalidade de endurance, de um desporto individual ou
coletivo, todos beneficiarão de um bom programa de treino de força
e uma adequada estimulação das principais vias energéticas.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo). Componente Geral e 3 Unidades de Crédito
para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio
Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

5. Programação do treino de jovens

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

6. Os melhores movimentos de musculação
7. O crosstraining na melhoria do rendimento do
jovem atleta
8. Como fomentar músculos mais fortes, mais
resistentes, mais flexíveis

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

9. O treino físico nas aulas de educação física
10. O desenvolvimento físico e psicológico
11. Criar programas individualizados de treino

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Treino com o peso do corpo como base de intervenção
2. Criação de um conjunto base de movimentos
3. Como incorporar o treino de força numa sessão de treino
4. Ensino da técnica de exercício

12. Segurança nos treinos
13. Técnica – Intensidade – Endurance
14. Os melhores movimentos de musculação
15. Programas específicos para várias
modalidades desportivas

PROMOSPORTS
POWERED BY PROMOFITNESS

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

FITBALL MASTER
TRAINER
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
Este é um dos cursos mais completos do treino com Fitball. É uma formação

4.6. Reeducação postural

14. POPULAÇÕES ESPECIAIS

estruturada com uma grande componente prática onde serão realizados inúmeros

4.7. Propioceptividade (consciência corporal)

14.1. Infantil

exercícios de tonificação muscular, treino proprioceptivo, treino do equilíbrio, treino

4.8. Mobilidade

14.2. 3ª Idade

funcional, reeducação postural, treino cardiovascular coreografado, treino para

4.9. Flexibilidade e Elasticidade

crianças, adultos, 3ª idade e treino de elasticidade e de relaxamento.

4.10. Relaxamento

O treino com a Fitball é um exercício efectivo, seguro e desafiante, podendo adaptar-se

5. CARACTERÍSTICAS DE UM TÉCNICO DE FITBALL

a diferentes tipos de populações com objectivos diversos e fundamentalmente pode

6. CONSIDERAÇÕES DO TREINO COM FITBALL

resultar num treino muito divertido.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de
Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a Técnico/a).

1. INTRODUÇÃO AO FITBALL TRAINING
2. HISTÓRIA

1 Fotografia;

7.1. Atividades de grupo

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

7.2 Treino personalizado
7.4. Treino Funcional

9. NÍVEIS DE DIFICULDADE DE UMA AULA

3.1. Para o Professor

10.1. Para alunos Iniciados, Intermédios e Avançados

4.1. Resistência Cardiovascular
4.2. Força e resistência muscular

11. VARIEDADE DE EXERCÍCIOS DE TONIFICAÇÃO
11.1. Pescoço, ombros, braços, peito, costas, abdómen, glúteos
e pernas

4.3. Coordenação

12. VARIEDADE DE EXERCÍCIOS DE PERCEPÇÃO, ESTABILIDADE,
POSTURAL E ESTIRAMENTOS

4.4. Equilíbrio

13. DISTINTAS PROPOSTAS COREOGRÁFICAS

4.5. Estabilidade

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

8. ESTRUTURA DE UMA AULA ESPECÍFICA COM FITBALL

10. DISTINTOS NÍVEIS DE INTENSIDADE E DIFICULDADE DOS
EXERCÍCIOS

4. OBJETIVOS, HABILIDADES E QUALIDADES A DESENVOLVER

Contrato de formação preenchido e assinado;

7.5. Treino Desportivo

3. BENEFÍCIOS
3.2. Para o Aluno

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

7. MÚLTIPLAS PROPOSTAS PARA A UTILIZAÇÃO DA FITBALL
NAS AULAS

7.3. Reabilitação

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

GINÁSTICA
LOCALIZADA
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Nesta formação irá aprender de uma forma prática como
funcionam os músculos, como respondem perante
diferentes estímulos, como podemos trabalhar de formas
diferentes, como trabalhar com populações especiais
como grávidas, hipertensos, alunos lesionados em determinado segmento, atletas, etc.
Desde a anatomia e fisiologia, metodologias avançadas de
treino, micro, meso e macrociclos, trabalho com diversos
tipos de material onde se analisará as vantagens e desvantagens mediante cada situação, o uso da música como
fator motivador até como corrigir os alunos não apresentado o problema mas sim a solução, esta formação terá
resposta a todas estes itens e muitos outros. Seja
Praticante, Professor há muito tempo ou começou a dar
aulas há pouco tempo ou pretende começar a dar aulas
não perca esta oportunidade. Tudo o que é abordado
nesta formação será transversal a qualquer modalidade
praticada num ginásio podendo assim elevar a sua qualidade como Professor seja qual for a sua área de trabalho
dentro do Health Club.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título
Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título
Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. GINÁSTICA LOCALIZADA

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

1.1. Introdução

1 Fotografia;

1.2. Estrutura Geral de uma Aula de Localizada

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

1.3. Execução correcta dos exercícios

Contrato de formação preenchido e assinado;

1.4. Erros mais frequentes/segurança

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

1.5. Transições
1.6. Música
1.7. Metodologia
1.8. Planeamento e apresentação da aula
2. STRETCHING
2.1. Introdução
2.2. Estrutura geral de uma aula de Stretching
2.3. Métodos para desenvolver a flexibilidade

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

INDOOR CYCLING
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
Neste curso serão transmitidas as bases desta modalidade assim como as

6. POSIÇÃO DAS MÃOS

ferramentas principais por forma a que, no final, os formandos sejam capazes

7. MÚSICA
7.1. RPM/BPM
7.2. Selecção musical
7.3. Montagem musical

de leccionar aulas de Indoor Cycling com qualidade , segurança e lógica
fisiológica.
Serão abordados temas relacionados com a técnica a instrução e a
comunicação em Indoor Cycling. Estes 3 aspectos aliados à música são
trabalhados pelos formandos em exercícios práticos, onde os formandos
passarão pelo papel de professor várias vezes e serão corrigidos e
aperfeiçoados pelos formadores.
A fisiologia e os princípios de treino sustentarão todos os temas e desta forma
acreditamos que os formandos encararão o mercado com naturalidade e
cumprindo os princípios transmitidos terão todas as bases para atingirem o
sucesso nesta modalidade.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de
Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. O AJUSTE DA BICICLETA
2. COMPONENTES DA BICICLETA
3. CALÇADO E VESTUÁRIO
4. PRINCÍPIOS DO TREINO E PERIODIZAÇÃO
5. TÉCNICAS

8. A AULA DE INDOOR CYCLING
8.1. Estrutura da aula
8.2. Planeamento da aula
8.3. Condução da aula
9. COMUNICAÇÃO
9.1. Verbal e gestual
9.2. Estratégias para uma eficiente comunicação
10. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE ESFORÇO
10.1. Parâmetros fisiológicos (Consumo Máximo
Oxigénio e Limiar Anaeróbio)
10.2. Outros indicadores fisiológicos (Frequência
Cardíaca e Lactatemia)

14. NUTRIÇÃO
14.1. Alimentação saudável
15. SEGURANÇA NUMA AULA DE INDOOR CYCLING
15.1. Noções básicas de primeiros socorros na sala de aula
15.2. Lesões mais frequentes

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

11. PREPARAÇÃO DAS AULAS DE ACORDO COM A
FREQUÊNCIA CARDÍACA
12. ANATOMIA
12.1. Músculos dos membros inferiores
12.2. Músculos mais solicitados na pedalada
13. BIOMECÂNICA
A pedalada eficiente
Práticas para melhorar a pedalada

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

INDOOR CYCLING
AVANÇADO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Após o domínio das bases da modalidade, o professor irá recolher nesta formação novas ferramentas para que possa leccionar

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Populações especiais em Indoor Cycling – cuidados
e procedimentos recomendados

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2. Construção de estruturas musicais para montagem
de aulas em Indoor Cycling

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. Montagem de aulas vs fisiologia

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

aulas de qualidade superior.
O domínio da construção de aulas/estruturas musicais e o
trabalho profundo da comunicação e correcção, assim como o
tema representação serão levados ao limite. Novamente diferenciamos o trabalho do professor na base da prática, da
observação de vídeos dos próprios em acção para o aperfeiçoamento de pormenores.
Para além destas temas que consideramos importantíssimos no
desenvolvimento treino de professores de Indoor Cycling de
topo, serão abordados temas como o domínio de turmas heterogéneas, populações especiais em indoor Cycling, aulas temáticas, controlo avançado do esforço e formas de combater as

5. Técnicas de instrução, comunicação e representação
avançadas
6. Treino do professor (Análise de vídeos de aulas dos
formandos)

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profis-

7. Prescrição de exercício para compensar limitações
do indoor Cycling

de Diretor Técnico)

Contrato de formação preenchido e assinado;

4. “Target heart rate” - Trabalho cardiovascular com
utilização do frequencímetro

limitações da modalidade.

sional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional

1 Fotografia;

8. Prescrição de exercício para potenciar a performance do ciclismo

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

JUMP
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Abordar a modalidade de treino cardio-vascular em
mini-trampolim, aliado ao treino neuro-muscular
localizado.
O objectivo será facultar aos formandos as
ferramentas necessárias para desenvolver uma aula
integrada de treino cardiovascular numa superfície
elástica, conhecendo os movimentos básicos e
avançados que se podem executar, planeamento da
aula adequado aos diferentes níveis de condição
física, contra indicações para a prática, a utilização do
equipamento no âmbito de treino personalizado
(PT), entre outros conceitos.
Com o trabalho neuro-muscular, pretendemos
abordar vários tipos de trabalho, com recurso a
elásticos, halteres, barra e anilhas e peso do próprio
corpo, adequando o esforço à condição física do
praticante, e tirando partido da superfície elástica.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT
(Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Conceito do trabalho com superfícies elásticas
2. Objetivos, benefícios e contra indicações de
segurança para os praticantes
3. Características do equipamento - o mini-trampolim
4. Estruturas de aula em função dos objectivos

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. Execução e diferentes tipos de movimentos
utilizados
6. Análise funcional do treino cardiovascular e
neuro-muscular, aliado à superfície elástica
7. Análise física e postural
8. Instrumentos ao serviço do professor para a
orientação eficaz das aulas de JUMP
9. A antecipação, motivação, feedbacks e correcções
durante a aula
10. Planeamento e construção de uma aula de JUMP
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

STEP & AERÓBICA
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Existem modalidades intemporais que perduram no tempo
sempre com sucesso. Aeróbica e Step são duas das modalidades que se criam e recriam ao longo dos anos mantendo
um excelente treino físico e com um valor elevado para o
ginásio devido à sua alta taxa de retenção de clientes. Duas
modalidades que permitem uma variedade enorme de
trabalho onde a liberdade criativa do professora permite ir
sempre de acordo à turma oferecendo rápidos resultados e
satisfação imediata. A formação de Step e Aeróbica
permitirá ao formando dominar as técnicas de instrução, o
uso da música, as várias técnicas de ensino tanto para coreografias simétricas como assimétricas, desde o aluno iniciado
ao aluno avançado. Irá também dominar as variantes dentro
destas modalidades (StepJazz; Stepdance; Steplatino;
AeroTribal, etc..) mesmo para quem já lecciona este género
de aulas há muito tempo poderá encontrar nesta formação;
novas ideias, novas abordagens, novos passos, novas coreografias. Num mercado saturado de modalidades que não se
apoiam na qualidade e individualidade do Professor,
marque a diferença oferecendo algo único, personalizado e
que pode ser aliciante além de motivador em todas as aulas
para qualquer aluno.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título
Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título
Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Introdução
2. Estrutura geral de uma aula de Step e/ou Aeróbica
3. Execução correcta dos exercícios
4. Passos básicos/complexos do step e/ou Aeróbica

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. Métodos de construção coreográfica
6. Liderança
7. Transições
8. Direção de aproximação
9. Postura/técnica e segurança no Step
10. Música
11. Planeamento e apresentação da aula
11.1. Métodos de Ensino
11.2. Métodos Coreográficos
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

AQUA CROSS
TRAINING
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C.
O AQUA CROSS TRAINING é uma nova modalidade destinado a todo o tipo
de população e que visa o ensino teórico e prático de uma metodologia
eficaz e que assenta no verdadeiro respeito pela capacidade individual de
cada aluno. A prática de exercícios físicos que o AQUA CROSS TRAINING
aplica, defende ações sistematizadas de acordo com grupos musculares e
funções orgânicas para aperfeiçoar o condicionamento físico, com vista a um
corpo produtivo e funcional. Com a realização deste tipo de aulas/treinos, o
que se procura é essencialmente, ensinar o indivíduo a utilizar as suas forças
nas atividades diárias habituais como as que possam ocorrer espontaneamente, e, assim, responder da melhor forma possível. Ao longo da formação
serão ainda introduzidos uma variedade de materiais técnicos e exclusivos
deste programa, que podem ser utilizados em qualquer piscina, e cujo o
objetivos final, será contribuir para uma melhoria da condição física dos
alunos com menores capacidades ou até mesmo com limitações, bem como
para formar futuros atletas.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de
Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a
Técnico/a).
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador do Desporto) na Componente Geral.

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Introdução ao Aqua Cross Training
1.1 Fatores precursores na sua origem

1.2 Caracterização da modalidade
1.3. Benefícios e contra-indicações
1.4 Meio Aquático vs. Meio terrestre
2. Anatomia e Fisiologia
2.1. Aspetos Fundamentais
2.2. Regras Básicas
2.3. Articulações
2.4. O CORE como ponto central

6.2 Qual a sua correta execução técnica e adaptabilidade
dos exercícios a cada aluno
6.3 As regressões e progressões dos exercícios sempre
respeitando a individualidade biológica de cada aluno

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

3. Mobilidade
3.1 Conhecer a sua importância na saúde dos nossos
alunos
3.2 Como estimular a mobilidade em espaço aquático

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

4. Prescrição
4.1 A curto e médio prazo é necessário saber os tipos de
exercícios que podem e devem de ser aplicados
4.2 Conhecer as nomenclaturas especificas desta modalidade
4.1 Realizar uma adequada prescrição do exercício de
forma atingir os objetivos do aluno

Contrato de formação preenchido e assinado;

1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. Estruturação de uma aula
5.1. Organização do espaço
5.2. Escolha dos equipamentos
5.3. Gestão de tempo
5.4. Controlo/observação da turma
6. Exercícios práticos
6.1 Que tipos de exercícios são possíveis aplicar,

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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ATIVIDADES AQUÁTICAS
PARA BEBÉS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

A natação para bebés sofreu na década de noventa, uma grande
expansão no nosso país. O reconhecimento do conjunto de
benefícios que esta actividade proporciona, especialmente a nível do
desenvolvimento psicomotor do bebé, contribuiu de forma decisiva
para a sua implementação e crescimento. Atualmente a maioria das
entidades ligadas à natação – clubes, piscinas municipais e ginásios,
reservam-lhe vários tempos semanais. O conhecimento científico e o
domínio técnico de aspectos fundamentais – na área da natação e do
desenvolvimento da criança, são requisitos básicos para a utilização
de uma metodologia de intervenção adequada. Reconhecemos que
a exigência da actividade requer a crescente formação e qualificação
de profissionais, que garantam a prática de uma metodologia de
trabalho bem fundamentada e adaptada às estruturas específicas
encontrada
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional
de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor
Técnico)

1.2. Etapas do desenvolvimento

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

2. CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE
2.1. O meio aquático

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2.2. Recursos físicos/condições de trabalho

1 Fotografia;

2.3. Recursos humanos

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

2.4. Factores que podem influenciar a actividade

Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3. MODELO DE ENSINO – METODOLOGIA
3.1. Metodologia
3.2. Utilização de material (Bolas, Colchões,
Flutuadores e Brinquedos)
4. ATIVIDADES PRÁTICAS
4.1. Aspectos técnicos e de segurança
4.2. Progressões pedagógicas

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. DESENVOLVIMENTO BIOPSICOSSOCIAL DA CRIANÇA
1.1. Abordagem de alguns Axiomas da ontogénese da
motricidade

5. PRÁTICA PEDAGÓGICA
5.1. Planear e orientar aulas de natação

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

O ENSINO
DA NATAÇÃO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h U.C: 6 TPTEF e TPDT / 6 TPTD Geral / 6 TPTD Especíﬁca

Este curso pretende desenvolver conhecimento e competências específicas relacionadas com o ensino da
natação no âmbito da do ensino das técnicas de nado,
partidas e viragens. Assim, pretende-se ajudar técnicos,
monitores, e professores no ensino e aprendizagem das
diferentes técnicas em natação. Será dado enfoque ao
modelo técnico e modelo de ensino, através das
progressões de ensino, bem como da identificação dos
erros mais comuns, aspecto fundamental na motivação
dos alunos nas nossas aulas.
Um curso que vai permitir atingir níveis de qualidade
com uma intervenção cada vez mais prática, objectiva,
precisa e cativante.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico) ou TPDT
(Título Profissional de Diretor/a Técnico/a).
6 Unidades de Crédito de Componente Geral e 6
Unidades de Crédito de Componente Especifica para
renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador
Desportivo).

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. INTRODUÇÃO À TEMÁTICA DA TÉCNICA
EM NATAÇÃO

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2. MODELO TÉCNICO

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

2.1. Crol

Contrato de formação preenchido e assinado;

2.2. Costas

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

1 Fotografia;

2.3. Bruços
2.4. Mariposa
2.5. Partidas
2.6. Viragens
3. MODELO DE ENSINO
3.1. Crol
3.2. Costas
3.3. Bruços
3.4. Mariposa
3.5. Partidas
3.6 Viragens
3. GESTÃO DE UMA ESCOLA DE NATAÇÃO
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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HIDROBIKE
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

A Hidrobike é uma modalidade em crescendo na indústria do
fitness aquático. Através de algumas manobras de ciclismo
podemos criar uma aula divertida reduzindo o stress nas
articulações principalmente dos membros inferiores.
Utilizando uma bicicleta na água poderá trabalhar com treino
personalizado, aula em grupo ou acrescentando material
aquático. Um curso que vai permitir atingir níveis de qualidade
e de segurança num equipamento cada vez mais procurado
em Ginásios.
Investindo nesta modalidade, o instrutor fará a diferença!
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

4. A Postura correta a ser adotada
5. As Posições Técnicas de Base e suas
variantes
6. Organização e planeamento de aulas
de Hidrobike
7. Benefícios do Exercício na Água com
a Hidrobike

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

8. Controlo da intensidade nas aulas
9. Anatomia vs Hidrobike
10. Sistemas Energéticos

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

11. Música vs Hidrobike

1. Segurança

12. Hidrobike com auxílio de material aquático

2. Propriedades da Água

13. Aulas diversificadas

3. Regulação da Bicicleta

14. Características do Instrutor de Hidrobike
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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HIDRO INSTRUCTOR L1
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
O ensino da Hidroginástica tem tanto de desafiante quanto de entusiasmante pois decorre num meio a que não estamos naturalmente habituados,

1.4. Ambiente Aquático

exigindo um conhecimento e um conjunto de habilidades diferente do meio

MÓDULO II - EXERCÍCIOS E A SUA APLICAÇÃO

terrestre. Neste curso terá oportunidade de adquirir e consolidar conheci-

2.1. Exercícios de hidroginástica (principais e secundários;
o que os distingue; anáisa técnica e biomecânica)

mentos que lhe permitam estruturar com eficácia ações motoras na água,
promovendo a aquisição de padrões de exercício que o auxiliarão na
construção e dinamização das suas aulas. O conhecimento aliado a um bom
domínio técnico fará de si um profissional de excelência. Venha usufruir
desta experiência enriquecedora que muito acrescentará à sua experiência
como profissional do exercício físico no meio aquático. Este curso desenvolve
competências necessárias para habilitar futuros instrutores na leccionação
de aulas de hidroginástica e aumentar os conhecimentos daqueles que já
dão as suas aulas.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de
Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

2.2. Variação dos Exercícios (métodos possíveis de
utilizar)
2.3. Quando os devo de utilizar (como os posso encaixar
na aula)
2.4. Como aumento a intensidade dos exercícios (gestos
simples que provocam diferentes efeitos como o mesmo
exercício)
2.5. Transições entre exercícios (Como mudo e ligo
exercícios)

3.7. Postura e liderança na aula

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

MÓDULO III - AULA
3.1. Como preparar aulas (tendo em conta os meus
alunos e os seus objetivos)
3.2. Estruturas de aulas (formas de organizar uma aula)

MÓDULO I - HIDROGINÁSTICA

3.3. Alternativas de aulas (o que posso fazer diferente
para modificar as minhas aulas)

1.1. História (Breve resumo sobre o aparecimento e desenvolvimento da
modalidade)

3.4. Métodos coreográficos ( quais existem e como e com
quem os posso e devo aplicar)

1.2. Propriedades da água

3.5. Música e a sua utilização (perceber a música e sabe-la
utilizar em vários tipos de aulas)

1.3. Leis de Newton

3.6. Princípios básicos de segurança (cuidados a ter para o professor e com o aluno)

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

HIDRO HEALTH L2
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

A necessidade de orientarmos as nossas aulas para uma
perspectiva focalizada na saúde dos nossos alunos, surge
como o principal objectivo deste curso. Fundamentadas nas
linhas de estudo e pensamento atuais, irás desenvolver
capacidades e conhecer novas metodologias de trabalho,
para o fitness aquático, que irão alavancar ainda mais a qualidade do trabalho que podes apresentar diariamente aos teus
alunos. Se te faltam ideias, se pensas que não estás a
conseguir evoluir e fazer evoluir os teus alunos com propostas
novas, esta é a formação que precisas para voltares a crescer
profissionalmente e utilizares o meio aquático como um meio
promotor de saúde.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Características do meio aquático para a melhoria da
saúde

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2. Padrão de atividade física dos alunos

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. Necessidades dos alunos
4. Equilibro muscular (diferenças de força; músculos
encurtados; músculos rígidos)

1 Fotografia;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. Articulações e as suas necessidades
6. Exercícios Corretivos
7. Mobilidade, Estabilidade e Equilíbrio

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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HIDRO MATERIALS L2
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Com a inscrição no curso de nível II de Hidroginástica o instrutor demonstra claramente que deseja sair da sua zona de
conforto, mostrando ambição e vontade de ser melhor.
Após ter realizado o nível I ou demonstrado o valor através do
curriculum que o possibilitará de frequentar o nível II Materiais, afirma o desejo de se valorizar tanto ao nível metodológico como técnico para o seu futuro.
Pretende dar continuidade à sua formação de base na
hidroginástica? Quer adquirir novas ferramentas que lhe
permitam diversificar as suas aulas, tornando-as mais eficazes,
interessantes e criativas? Então este curso é para si! Venha
complementar o seu conhecimento, adquirir novas habilidades de ensino e explorar outros meios de acção para atingir
objetivos mais audazes. Iremos abordar diferentes e variados
tipos de materiais, entre os quais, esparguetes, halteres,
placas, cintos de flutuação,… focando-nos na análise biomecanica dos exercícios, uma vez que esta é fundamental para a
consciencialização do trabalho desenvolvido com recurso à
utilização de materiais.
Aceita este desafio?
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Tipos de materiais (esparguete; halter; banda elástica; caneleiras; luvas de combate; materiais alternativos
(sacos; t-shirts)

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2. Analise do movimento (Técnica e Postura)
3. Ação Muscular (músculos envolvidos no movimento)

1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

4. Objetivos para a sua utilização
5. Vantagens/Desvantagens dos materiais
6. Materiais e tipo de alunos (quem pode e quais
matérias são indicados)
7. Materiais nas aulas (preparar e planear aulas)
8. Materiais em Personal Training (utilizar matérias com
diversos objetivos)
9. Materiais na reabilitação ( como utilizar os materiais
em alunos em pós-operatório)
10. Materiais e treino (princípios de treino e utilização
de materiais)
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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NATAÇÃO ADAPTADA
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
Com a recente expansão do conceito de inclusão, os profissionais que

1.2 Conceito de inclusão

trabalham com crianças e jovens, devem estar preparados para receberem

1.3 Tipos de deficiência

nas suas aulas pessoas com deficiência, pelo que a natação adaptada é uma
área em alto desenvolvimento. Como é do conhecimento comum, a prática

2. Natação Adaptada

da natação traz diversos benefícios a quem a pratica e o caso das pessoas

2.1 Breve história

com deficiência não é exceção. O meio aquático, pelas suas características,

2.2 A natação adaptada

quando bem aproveitado, pode trazer acréscimos de saúde e bem-estar à

2.3 Propriedades da água

pessoa com deficiência, pois acarreta benefícios terapêuticos, físicos,
fisiológicos, psicossociais, entre outros. Os programas de natação adaptada
podem ter objetivos distintos, que importa conhecer, assim como as diversas

2.4 Benefícios da actividade aquática
2.5 Adaptação ao meio aquático

metodologias a adotar, para esses mesmos objetivos. Importa, também, para

2.6 Ensino das técnicas de nado

o profissional atender às particularidades das deficiências e em como estas

2.7 Estratégias pedagógicas nas diferentes deficiências

podem afetar a nossa intervenção na aula de natação. A nossa tarefa é, assim,

2.8 Acessibilidade e segurança

muito gratificante e alargada, pois podemos melhorar a qualidade de vida
dos nossos alunos a vários níveis, que podem ir desde a hidroterapia à

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3. A competição na Natação Adaptada
3.1 Organização do sistema nacional do desporto
adaptado

competição.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de
Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

3.2 Classificação funcional na natação adaptada
3.3 Regulamentos na natação adaptada
3.4 Transição para a competição na natação adaptada

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

4. Competências pedagógicas do Técnico
4.1 Perfil do técnico

1. Deficiência
1.1. Conceito de deficiência

4.2 Planeamento
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PILATES - NÍVEL I
MATWORK INICIAÇÃO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Neste curso o aluno irá adquirir conhecimentos suficientes

3.2. Concentração

para dirigir e ensinar os exercícios básicos do método Pilates,

3.3. Controlo

fundamentais em aulas de grupo e treino personalizado.

3.4. Fluidez de movimento

Realizar-se-á vários exercícios adaptados para pessoas com

3.5. Precisão

lesões, impedimentos físicos, etc. Utilizaremos os diferentes

3.6. Respiração

métodos de indicações e correcções (visualização, táctil,
verbal…) adaptando-se ao tipo de tratamento mais adequado

4. POSTURA EM PILATES

a cada pessoa.

5. ESTABILIZAÇÃO ESCÁPULA

6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

6. PÉLVIS NEUTRAL
7. RESPIRAÇÃO
8. REPOSTÓRIO CLÁSSICO

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. HISTÓRIA: JOSEPH H. PILATES
2. ANATOMIA BÁSICA

8.1. Análise física e postural
8.2. Anatomia funcional aplicada ao método
de Pilates
9. CONTRA INDICAÇÕES
10. CONSCIÊNCIA CORPORAL

3. PRINCÍPIOS
3.1. Centro

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PILATES - NÍVEL II
MATWORK INTERMÉDIO E AVANÇADO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Dando continuidade ao trabalho dos exercícios de
fundamentos e do nível básico de matwork de Pilates
tradicional, seguimos com a formação de Pilates nível

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Atividade Física vs Pilates

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

instrutor de pilates. Serão trabalhadas sequências de

2. Considerações sobre Core

1 Fotografia;

nível intermédio e avançado em Pilates Matwork.

3. Movimentos intermédios e avançados pilates
matwork

II onde desenvolveremos novas competências ao

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de Exercício Físico) e do

4. Planificar aula matwork avançada e progressões

TPDT (Título Profissional de Director/a Técnico/a).

5. Transição de Níveis

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PILATES - NÍVEL III
MATWORK E EQUIPAMENTOS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
A formação de Pilates, nível III (Master) da Promofitness, surge da necessidade em completar a formação anteriormente adquirida, com o intuito
de preparar o formando para colaborar no ambiente de estúdio, possibilitando toda a prática no manuseamento e especificidades inerentes ao
grande equipamento (Reformer e Cadillac). O matt work e os pequenos
equipamentos também serão novamente abordados no sentido de fazer
um “refresh”, estabelecendo diretrizes e uma formatação específica para
estúdio de Pilates. Será abordado toda a metodologia típica de um treino
direcionado e especifico de acordo com cada caso.
Nesta formação o formando irá construir um conhecimento que permitirá
reconhecer o reportório clássico da técnica aplicada aos grandes equipamentos. Cada formando irá desenvolver a capacidade pedagógica a
aplicar com cada praticante no sentido de o motivar, corrigir e acompanhá-lo na evolução.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de
Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor
Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Atividade Física vs Pilates
2. Reformer
2.1 História do Reformer no Pilates
2.2 Apresentação do material e construção do Reformer
2.3 Benefícios de exercícios com o Reformer

2.4 Segurança e manuseamento
2.5 Reportório e variações para iniciados no Reformer

6.4 Segurança e manuseamento
6.5 Reportório e variações no Small Barrel

3. Cadilac
3.1 História do Cadillac no Pilates
3.2 Apresentação do material e construção do Cadillac
3.3 Segurança oferecida pelo Cacillac
3.4 Benefícios de exercícios com o Cadillac
3.5 Indicações do uso do Cadillac
3.6 Segurança e manuseamento
3.7 Reportório e variações para iniciados no Cadillac

7. Torre
7.1 O que é Torre?
7.2 Benefícios de exercícios na Torre
7.3 Segurança e manuseamento
7.4 Reportório e variações na Torre

4. Ladder Barrel
4.1 História do Ladder Barrel no Pilates
4.2 Material e construção do Ladder Barrel
4.3 Benefícios de exercícios com o Ladder Barrel
4.4 Indicações do uso do Ladder Barrel
4.5 Segurança e manuseamento
4.6 Reportório e variações para iniciados no Barrel
5. Chair
5.1 O que é a Chair?
5.2 História da Chair no Pilates
5.3 Material e construção da Chair
5.4 Benefícios de exercícios com a Chair
5.5 Segurança e manuseamento
5.6 Reportório e variações para iniciados na Chair
6. Small Barrel
6.1 O que é Small Barrel?
6.2 Material e construção da Small Barrel
6.3 Benefícios de exercícios com a Small Barrel

8. Estruturar o treino e planeamento individual

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

PILATES CLÍNICO E
POPULAÇÕES ESPECIAIS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Formação que permite compreender as particularidades do Pilates

1.2. Patologias mais frequentes na coluna

7.2. Corpo e alterações físicas

em populações que nos apresentam condições físicas especiais,

1.3. Opções e variações de movimentos matwork em
hérnia discal e escolioses

7.3. Benefícios do Pilates na gravidez

como: grávidas, seniores, crianças e patologias da coluna vertebral.
Adaptar, planear, dar soluções para este público deixa os instrutores
de Pilates com uma dupla responsabilidade que deverá estar
fundamentada e consciente na sua tomada de decisões durante
a aula. Com este curso conseguirá perceber algumas das
especificidades que deverá considerar, assim como conseguirá dar

2. Adaptações e precauções nos movimentos para
patologias da coluna
3. Patologias de ombro, joelho e tibiotársica
3.1. Movimentos e adaptações a ter em conta nas
condicionantes de ombro, joelho e tibiotársica

respostas aos alunos de Pilates nessas condições, para que possam

7.4. Considerações a ter numa aula com grávidas
8. A aula de pilates para grávidas

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

fazer o seu treino em segurança e confiança.

4. Perspectiva clínica e raciocínio clínico

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional

5. Considerações sobre a população sénior

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de

5.1. O contexto de "Sénior" e de "envelhecimento"

Contrato de formação preenchido e assinado;

Diretor Técnico)

5.2. Benefícios do Pilates

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

1 Fotografia;

5.3. Considerações a ter numa aula com Seniores

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

5.4. Patologias frequentes em idade sénior
6. A aula de pilates para a terceira idade

1. Patologia da coluna
1.1. Revisão da Anatomia da Coluna Vertebral e sua fisiologia e
biomecânica

7. Considerações sobre a gravidez
7.1. O contexto da Gravidez e as fases de gestação
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PILATES COM PEQUENOS
EQUIPAMENTOS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Formação para todos os que já tem a formação de nível 1 e que
pretendem adquirir competências com pequenos materiais na

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

construção de aulas de Pilates.
Diferentes equipamentos permitem ao aluno de pilates explorar
e conhecer melhor o seu corpo, as suas limitações, assim como
com o pequeno equipamento a percepção dos movimentos
pode ser mais facilmente adquirida.
Outra das grandes vantagens em ter esta formação é a de capacitar o instrutor para evoluir e diversificar as suas aulas criando

1. Os Acessórios/ Pequenos equipamentos e Aparelhos de Pilates

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2. Considerações Sobre a Aula com pequenos equipa
mentos

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. Cuidados a ter numa aula com pequenos equipamentos

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

desafios mais ou menos exigentes para os seus alunos.

4. Manutenção dos equipamentos e higienização

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profis-

5. Trabalho com pequenos equipamentos nas Sérias
Básicas e Avançadas

sional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional
de Diretor Técnico)

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1 Fotografia;
Contrato de formação preenchido e assinado;

6. Trabalho com a Bola Suiça nas Séria Básica e
Intermédia
7. A bola Suíça, Bandas Elásticas, Rolos, Anel e Minibolas escolioses

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PILATES DINÂMICO
E COREOGRAFADO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

É um curso que fornece ferramentas para a construção de
uma aula que funde os movimentos de Pilates aos movimentos da dança, com destaque para a fluidez do contemporâneo, jazz e o rigor do ballet mantendo toda a graciosidade e elegância sem perder os fundamentos do Pilates e o
seu controlo durante os movimentos.

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Técnica dança Jazz
2. Técnica dança Contemporâneo / Moderno

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. Técnicas de Clássico

Contrato de formação preenchido e assinado;

quem procura por exemplo, o emagrecimento, ou o

4. Visionamento de Músicas e a sua análise

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

aumento da queima calórica, aliado aos benefícios do

5. Reportório de Pilates

A aula é dinâmica, possibilitando o treino aeróbio para

alinhamento, power house, respiração do Pilates e controlo
motor dos músculos mais profundos dando tonicidade ao

6. Variações ao reportório de Pilates

corpo.

7. Coreografia em Pilates

Além de tudo, beneficia também a coordenação motora e a

8. Aquecimento, flexibilidade e técnica

auto-estima numa aula segura e entusiasmante para os
alunos, em sinergia com ritmos e música.

9. Consciência Corporal

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título
Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título
Profissional de Diretor Técnico)
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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FLY FIT
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Formação em treino com sling (columpio)
Este é um curso que reúne diferentes temáticas
em torno do uso do sling (columpio) para treino.
Vai ao encontro dos amantes de desafios e da
sensação de controlo corpo em suspensão.
Temáticas como treino de Yoga, treinonde
PILATES, stretching, treino funcional com recurso
a este versátil material/utensílio tendo sempre
por base a segurança, o desafio e o alinhamento.
Treino de força, de core, de mobilidade e de
intervenção em contexto terapêutico. Não vais
querer perder esta oportunidade única de no
mesmo curso reunir tanta informacao e prática
de diferentes metodologias de trabalho.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF
(Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico)
ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Aero YOGA

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

1.1 Movimentos de iniciação

1 Fotografia;

2. Aero PILATES

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

2.1 Movimentos de iniciação
3. AERO Stretching

Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3.1 Posturas específicas
4. FLY FIT terapêutico
5. Uso do sling em intervenção terapêutica
6. Relaxamento com sling
7. Planificação de aula de grupo e evolução dos movimentos
8. Regras de segurança na aula
9. Regras de segurança do material
10. Características e montagem dos materiais
11. Contra - indicações

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

YOGA PARA
CRIANÇAS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
Para compreender o mundo da criança há que saber ser criança e qual o adulto que
não o foi! Crianças rodeadas de amor, afeto, positividade confiança e com consciência
corporal são crianças felizes. Ensinar yoga a crianças, é dotá-las não apenas de posturas
físicas (os ásanas) e de posturas meditativas mas sobretudo desenvolver dinâmicas
para trabalhar a imaginação, a criatividade e a memória, através de aulas divertidas
que as ajudem na expressão e na concentração. Ideias práticas para dinamizar aulas de
yoga e muito material para enriquecer as tuas aulas é a principal abordagem com este
curso.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de
Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

- Dinâmicas de posturas com histórias
- Dinâmicas de respiração
- Criar posturas de Yoga
- Explorar formas divertidas de ensinar as posturas
- Experimentar, Partilhar e Pôr em Prática

2.3 A utilização de outros materiais para a aula:
- O poder dos outros materiais
- A imaginação é o limite

Módulo 3 - Dinâmicas de Relaxamento

1.1 Origem e Filosofia do Yoga
1.2 A importância do Yoga para Crianças:
- Saber colocar-se no papel da criança
- O mundo da criança e o seu desenvolvimento
- Divertimento e Crescimento andam lado a lado
- Posturas de Yoga (Ásanas)
- O poder da música e dos contos

1.3 Anatomia
Módulo 2 - Yoga Kids Aplicação Teórica / Prática
2.1 A prática do Yoga com crianças
2.2 Dinâmicas de Yoga para crianças:
- Criar uma ligação, a importância do quebra-gelo
- Dinâmicas de aquecimento
- Posturas de Yoga divertidas (Ásanas)
- Dinâmicas de posturas com música

5.1 Desmistificar crenças
5.2 Compreender a natureza de cada criança
5.3 Metodologia dinâmica, divertida, interativa, criativa e de cooperação
5.4 Princípios psicológicos básicos (trabalhar as emoções, a linguagem, a
percepção, a motivação, a resolução de problemas/conflitos)
5.5 O estilo de cada instrutor
5.6 Dicas para iniciar a atividade

3.1 Dinâmicas Várias de relaxamento:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Concentração
- Respiração
- Vocalização de mantras
- Massagem

Módulo 1 - Fundamentos do Yoga

Módulo 5 - Momento de Reflexão

- Meditação e visualização
- Explorar os sentidos e expressar as emoções

Módulo 4 - Planeamento e Organização de Aulas | Ensinar Yoga
às crianças
4.1 Estrutura de uma aula de Yoga
4.2 O Conceito da aula de Yoga e os seus Objectivos
4.3 Gestão da Aula
4.4 Como organizar uma aula para crianças de diferentes idades
(crianças, pré-adolescentes e adolescentes)
4.5 Estratégias para resolver Imprevistos, Dicas para ensinar Yoga
às crianças
4.6 Prática Educativa:

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

- Trabalho Individual
- Trabalho de Grupo
- A conexão com o grupo
- Importância do Improviso
- Motivação e criatividade

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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CÁRDIO
MUSCULAÇÃO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h U.C: 5 TPTEF e TPDT / 5 TPTD Geral

Ao longo dos últimos anos, e de acordo com as novas tendências do
mercado, os profissionais da área do exercício e saúde encontram
oportunidades de concretizarem e desenvolverem as suas
competências em contextos de Ginásios e Health Clubs. Sendo os
níveis de concorrência bastante evidentes, cada vez mais exige
formação técnica e elevada qualidade aos profissionais
neste domínio.
Este curso de Musculação irá abranger um conjunto diversificado de
temas nomeadamente avaliação inicial e definição de objectivos
individuais, principios e planeamento do treino, prescrição do
exercício e programas.
Acreditamos que este Curso de Formação irá corresponder aos
interesses e necessidades de profissionais competentes e atualizados.

2. MÓDULO II

5 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo), Componente Geral e 5 Unidades de Crédito
para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de
Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a
Técnico/a).

4.2 Endurance e Flexibilidade

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

2.1 Triagem de alunos / Avaliação Inicial
2.2 Populações especiais
2.3 Instruir o aluno iniciado

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;

3. MÓDULO III

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3.1 Análise cinesiológica de exercícios

Contrato de formação preenchido e assinado;

3.2 Ensino/aprendizagem de exercícios

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3.3 Factores que influenciam o potencial de força
4. MÓDULO IV
4.1 Elaboração de um programa de treino

5. MÓDULO V
5.1 Princípios de treino
5.2 Trabalho em máquinas e Técnicas de alta
intensidade
5.3 Organização e gestão da sala de musculação
5.4 Mitos relacionados com o treino da força

1. MÓDULO I

6. MÓDULO VI

1.1 Origem do treino de força muscular e seus benefícios

6.1 Avaliação

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

PT COACHING
PROMOFITNESS.COM
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DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Os que estamos no mundo da condição física e saúde de
forma apaixonada, gostamos de ajudar pessoas, mas por

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

vezes impomos demasiado conteúdo ou somos demasiado

12. Coaching e liderança no personal training
13. Desenvolver skills de persuasão e influência na
comunicação

autoritários. Na atualidade a flexibilidade de qualquer treina-

1. O processo de coaching no personal training

14. Como criar um plano de ação eficaz

dor é fundamental numa comunicação eficaz com os seus

2. Necessidades, objetivos e motivação dos clientes

15. Rotinas de sucesso do personal trainer

atletas. O coaching é uma ferramenta poderosa para ajudar

3. Repetição mental - visionboard como ferramenta
mental de base

pessoas a mudarem os seus comportamentos, é um processo
de descoberta.
Num processo de coaching, procuramos ajudar uma pessoa a
ir do ponto A ao ponto B, fazendo perguntas, permitindo que
o aluno, o atleta encontre as respostas adequadas para
percorrer o seu caminho.
Este curso é um processo de descoberta pessoal e coletiva, tal
como em qualquer processo de coaching.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

4. Foco no momento presente - objetivos de processo instrução no treino personalizado
5. A comunicação de proximidade - chave no relacionamento e nas vendas de personal training
6. Rapport - Como ensinar criando o diálogo com o
cliente

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

7. Perguntas e palavras poderosas no treino

Contrato de formação preenchido e assinado;

8. Tipos de personalidade e programação no treino
(visuais, auditivos, cinestésicos, aproximação e afastamento)

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

9. Liderar pelo exemplo - vender sem impor - vender sem
pressionar
10. Dar para receber
11. Algumas ferramentas de Programação Neurolinguística (PNL) aplicadas ao personal training
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PERSONAL TRAINER
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h U.C: 6 TPTEF e TPDT / 6 TPTD Geral

O curso de personal trainer vai mostrar-lhe como criar primeiras sessões de treino práticas, seguras, progressivas e simples
com os melhores movimentos de musculação, de treino
funcional e as técnicas de mobilidade mais eficazes, porque
as pessoas tem pouco tempo para treinar. Criando posteriormente metodologias de treino adaptadas às necessidades
mas sempre com base nos Princípios do Treino, porque
RESULTADOS = MOTIVAÇÃO. E fechamos o circuito com
formas de controlar o processo de treino através de um bom
registo de treino. As pessoas estão cansadas de ser enganadas com suplementos milagrosos, equipamentos especiais e
“receitas” de treino. Necessitamos adicionar valor ao mercado. Só assim podemos combater o abandono do exercício
físico e as fracas taxas de retenção dos ginásios. Com essa
base criamos um curso de personal trainer para formar profissionais que não se limitem a avaliar e prescrever exercício,
porque assim não se consegue criar um negócio sólido no
trabalho business to consumer ou business to business.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador Desportivo), Componente Geral e 6
Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT (Título
Profissional de Director/a Técnico/a).

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Biomecânica / Cinesiologia aplicada ao Treino Funcional

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

2. Triagem de Alunos e Primeiras Sessões de Treino
3. Importância de registo do Treino
4. Treino Funcional: Peso do Corpo, Fitball, Cabos, Elásticos,
Remo, entre outros

1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. Musculação com Barras e Halteres
6. Mobilidade / Alongamentos
7. Metodologia do Treino
8. Princípios do Treino
9. Intensidade como Chave dos Resultados Personalizados
10. Supervisão no Treino Personalizado

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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PERSONAL TRAINER
AVANÇADO
PROMOFITNESS.COM
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DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
“Ter paixão por aquilo que faz e ter competências de liderança,
são provavelmente as características mais importantes de um
personal trainer, porque no fitness vendemos atos humanos”.
Sabemos que as pessoas têm pouco tempo para treinar. Por isso
neste curso criaremos treinos curtos e apresentaremos formas de
conseguir variedade no treino com poucos exercícios, mantendo
a intensidade e eficácia do treino, porque INTENSIDADE =
RESULTADOS = MOTIVAÇÃO = RETENÇÃO.
Um dos passos mais importantes é estabelecer objetivos com os
nossos clientes, mas como devemos liderar através do exemplo
temos de ter nós próprios objetivos pessoais e profissionais. No
primeiro curso lançamos as bases da comunicação eficaz, por isso
neste iremos aprofundar a comunicação não verbal e a comunicação proxémica, utilizando algumas ferramentas avançadas.
No Personal Trainer Avançado, iremos aprofundar conteúdos
ligados ao negócio, comunicação, bem como bases do treino
com as ferramentas mais eficazes do mercado: alongamentos
tipo PNF, Argolas, Kettlebels, Meditação Vipassana, etc.
Outro conteúdo importante serão os princípios para lidar com
populações especiais e com os 5 milhoes de Portugueses que
têm mais de 50 anos de idade e aos quais a indústria do fitness
não tem dado a resposta adequada. Já repararam que
indiretamente eles financiam os jovens de 20 que frequentam os
nossos ginásios?

O personal trainer intervém diretamente na casa dos clientes, nas
piscinas, nos parques, nos ginásios, em diversos locais com
implicações metodológicas e materiais para as quais queremos
dar resposta específica.
No fundo pretende-se com este curso, continuar a marcar a
diferença no mercado, melhorar os negócios dos personal
trainers que estão em ação com algum sucesso.
6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a Técnico/a).

8. Exercícios com Kettlebells
9. Exercícios com Bolas Medicinais
10. Exercícios com Máquinas de Musculação

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

1. Técnicas de Comunicação e Retenção de Clientes
2. Elaboração de Programas de Treino
3. Mobilidade com Técnicas de PNF (Propioceptive
Neuromuscular Facilitation)
4. Intervenção do PT em diferentes ambientes: Casa,
Piscina, Parques e Ginásio
5. Personal Trainer para Populações Especiais
6. Exercícios Calisténicos
7. Treino em Suspensão com Argolas
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

CROSS TRAINING
SPECIALIST
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h U.C: 3 TPTEF e TPDT / 3 TPTD Geral
Formação que visa o ensino teórico e prático de uma metodologia eficaz, com a

1.3. Metodologia

6. CASOS PRÁTICOS

abordagem exaustiva no ensino da execução dos exercícios fundamentais, bem como

1.4. 3 Pilares

6.1. Crianças

na planificação e organização de variados planos de treino. É uma excelente ferramenta

1.5. Nutrição / Suplementação

6.2. Idosos

para treinadores, instrutores, personal trainers e atletas que queiram potenciar o seu
rendimento e atingir patamares elevados na performance física. O Cross Training conta
com cada vez mais adeptos e seguidores, não só pela sua dinâmica mas também pela
eficácia que demonstra no aumento da capacidade física de quem o pratica. Como
metodologia que pode ser aplicada sem dependência de um Health-Club, é ideal para
esta nova tendência de treinar em qualquer lugar a qualquer hora. Nesta formação o

2. ANATOMIA E FISIOLOGIA
2.1. Aspectos Fundamentais
2.3. Articulações
2.4. Movimentos Base
3. PROGRAMAS DE TREINO

condição física e objetivos dos seus atletas/alunos. Com instruções simples, correcções

3.1. Iniciado

aplicar em si, nos seus atletas/alunos. Após esta formação o aluno terá a capacidade de
adaptar qualquer exercício e treino a qualquer população especial.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador Desportivo) componente Geral e 3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a
Técnico/a).

6.4. Sedentários

2.2. Regras Básicas

aluno aprenderá a planificar, estruturar e ensinar, os exercícios mais adequados à
posturais e verbais, ficará com as ferramentas necessárias para de forma segura poder

6.3. Obesos

3.2. Intermédio

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;

3.3. Avançado

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3.4. Adaptado a Desportos

Contrato de formação preenchido e assinado;

4. EXERCÍCIOS FUNDAMENTAIS

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

4.1. Deadlift
4.2. Squat
4.3. Press
4.4. Clean

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

5. ESTRUTURAÇÃO DE UMA AULA
5.1. Organização do espaço

1. INTRODUÇÃO AO CROSS TRAINING
1.1. Objetivos
1.2. Será que isto é para mim?

5.2. Escolha dos equipamentos
5.3. Gestão de tempo
5.4. Controlo/observação da turma

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

TREINO EM
SUSPENSÃO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h U.C: 3 TPTEF e TPDT / 3 TPTD Geral
O Treino em Suspensão, nasceu com o exigente programa de treino
dos Seals da marinha dos EUA, para que os seus soldados podessem
treinar em qualquer lugar e mantivessem uma condição física de
excelência, com um único aparelho, fácil de transportar e que permitisse o maior número de exercícios possível assim como a progressão
do próprio treino.está indicado tanto para o treino individual ou em
grupo e baseia-se no treino de força e da propriocepção, recrutando
as principais estruturas “core” e promovendo a estabilização das
articulações em todos os exercícios, proporcionando resultados
espectaculares em todos os indivíduos, independentemente da sua
condição física de base. Este sistema transforma o peso do corpo do
utilizador em resistência variável. Os utilizadores escolhem o nível de
dificuldade dos exercícios simplesmente fazendo variar a posição do
próprio corpo. Neste curso teórico-prático, os alunos aprendem os
princípios do treino em suspensão estão na base deste valioso
método de treino para a performance desportiva e o fitness em geral.
Seguem-se as normas de segurança, as várias pegas e suportes, as
técnicas de base, e suas variantes e adaptações para o treino de força
e a flexibilidade, a comunicação e a motivação assim como os esquemas de treino com as suas variantes, aplicadas principalmente ao
treino individual e em Grupo.

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Princípios biomecânicos do Treino em Suspensão
2. Regras de Segurança para o Treino em Suspensão

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. Técnica (componentes críticas) de exercícios de Treino em
Suspensão

Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

4. Progressões pedagógicas de exercícios de Treino em
Suspensão
5. Biblioteca de Exercícios

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de
Treinador Desportivo), Componente Geral e 3 Unidades de Crédito
para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de
Exercício Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a
Técnico/a).
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

ATIVIDADE FÍSICA
PARA IDOSOS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
1.2. Características das diferentes faixas etárias neste
grupo populacional

5. Competências pedagógicas do Instrutor
(5 horas - teórico-prático)
5.1. Planificação a curto, médio e longo prazo

física (anatomia, fisiologia geral e do exercício, didáctica, psicologia da

2. Aspetos fisiológicos do envelhecimento e a sua relação
com a prestação motora e cognitiva
(3 horas - teórico-prático)

aprendizagem); conhecimentos na área da saúde, (no que concerne ao tipo

2.1. Sistema cardiovascular

de doenças associadas ao envelhecimento e aos processos degenerativos do

2.2. Sistema muscular

corpo humano) e ainda ao nível da psicologia do idoso, ou seja, é preciso ter

2.3. Sistema nervoso

O profissional que vai trabalhar em Actividades Físicas com idosos precisa
desenvolver um arsenal de conhecimentos que lhe permita compreender
questões relacionadas com a corporeidade do idoso. Estes conhecimentos
envolvem não só aspectos técnicos, tais como: formação básica em educação

uma compreensão da realidade dos sujeitos sobre os quais o seu trabalho vai
incidir, tais como: estilos de vida da pessoa idosa; motivações; preocupações;
etc. Todos estes conhecimentos irão auxiliar o profissional a ministrar o treino
que efectivamente vai contribuir não só para melhorar as capacidades físicas
do praticante, mas também contribuir para que este viva com mais
qualidade, tornando-se activo e redescobrindo o seu papel na sociedade.
Numa sociedade onde a esperança média de vida aumenta ano a ano,

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

3.1. Testes Aptidão Funcional

1 Fotografia;

3.2. Escala subjetiva de esforço

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3.3. Adaptações funcionais aos diferentes treinos (força,
flexibilidade, resistência, em terra e água)

Contrato de formação preenchido e assinado;

investimento a nível profissional.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de

4.1. Força

Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

5.3. Fatores de sociabilização

3. Avaliação física e funcional na prescrição de exercício
(5 horas - teórico-prático)

4. Metodologias de trabalho no treino das diferentes
capacidades físicas (terra/água) (10 horas - teórico-prático)

perspectiva-se que o trabalho com a terceira idade seja um bom

5.2. A construção da aula

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

4.2. Resistência aeróbia
4.3. Flexibilidade

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

4.4. Equilíbrio
4.5. Agilidade

1. Conceito de envelhecimento (2 horas - teórico)
1.1. Envelhecimento cronológico e envelhecimento biológico

4.6. Velocidade de reação
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

HIDROTERAPIA
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Método tradicional de tratamento utilizado há muitos séculos por
diferentes culturas. O seu poder terapêutico é baseado em seus
efeitos mecânicos e ou termais. Os exercícios realizados em água
aquecida proporcionam relaxamento muscular, alívio da dor,
redução de espasmos musculares, além de facilitar a movimento
articular, o que possibilita trabalhar grandes grupos musculares, em
grandes amplitudes de movimento e em diferentes direcções ao
mesmo tempo de forma segura. A água reduz a acção da força
gravitacional, o que facilita o inicio da descarga de peso em pós
operatórios por exemplo, auxilia pacientes com peso excessivo com
dores articulares e permite a gestantes realizarem exercícios
aeróbicos sem prejuízo a coluna e com segurança.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional
de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor
Técnico)

1.5. As propriedades gerais da água
1.6. A aplicação Terapêutica da água
1.7. Princípios hidrostáticos e hidrodinâmicos
1.8. Principais efeitos da água sobre o organismo
1.9. Efeitos fisiológicos da imersão e do exercício
físico na água
2. HIDROTERAPIA E HIDROBALNEOTERAPIA
2.1. Noções sobre algumas técnicas: Relaxamento;
Estiramentos; Mobilizações; Fortalecimento

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

2.2. Indicações e benefícios
2.3. Precauções e contra indicações
2.4. Regras de segurança, regras de higiene e
desinfecção, manutenção, entradas e saídas
da água
2.5. Duches e técnicas termais

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

2.6. Balneários termais
2.7. Patologias mais frequentes

1. ÁGUA
1.1. A evolução da Hidroterapia e do termalismo
1.2. Características da água

3. A PRÁTICA
3.1. Equipamentos e música

1.3. Águas minerais

3.2. Individual ou em grupo: análise comparativa,
estruturação, princípios e fundamentos

1.4. Os fundamentos e as regras gerais da utilização da água

3.3. Adaptação ao meio

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

MASSAGEM
DESPORTIVA
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h U.C: 6 TPTEF e TPDT / 6 TPTD Geral

O Curso de Massagem Desportiva pretende ir de
encontro às necessidades individuais do atleta. Com o
aumento do número de pessoas a praticar desporto,
combinado com um aumento de competitividade e
intensidade do exercício físico, o interesse e a procura
da massagem desportiva tem também registado um
aumento significativo. É cada vez mais uma terapia
reconhecida como uma “arte” que pode maximizar o
desempenho desportivo. Tornou-se parte integrante
da recuperação atlética na medicina desportiva,
passando pelas faculdades, clubes desportivos amadores, clubes desportivos profissionais e ao treino para

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. ANATOMIA E FISIOLOGIA

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

1.1. Sistema Esquelético, Sistema Muscular e Articular

1 Fotografia;

1.2. Fisiologia do Esforço

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

2. MASSAGEM DESPORTIVA
2.1. Massagem pré-desportiva

6 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título

4.1. Ligadura para Entorse por eversão e inversão

TPTEF (Título Profissional de Técnico/a de Exercício
Físico) e do TPDT (Título Profissional de Director/a

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3. LESÕES DESPORTIVAS
4. LIGADURAS FUNCIONAIS

Geral e 6 Unidades de Crédito para renovação do

Contrato de formação preenchido e assinado;

2.2. Massagem pós-desportiva

os Jogos Olímpicos.

Profissional de Treinador Desportivo), Componente

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

5. MASSAGEM TERAPÊUTICA
6. PROCEDIMENTOS DA MASSAGEM

Técnico/a).
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

PRIMEIROS SOCORROS
NO EXERCÍCIO FÍSICO
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 UNIDADES DE CRÉDITO
O Curso de Primeiros Socorros no Exercício Físico é uma das ações que complementa a atuação de qualquer técnico na área do Desporto e Atividade Física. Este
curso permite desenvolver profissionais com competências técnicas no domínio
da atuação primária do socorro a vítimas acidentadas. Tem como objetivos aumentar a possibilidade de sobrevivência em caso de um acidente através do domínio
das técnicas de reanimação, primeiros socorros e salvamento aquático bem como
saber elaborar um plano de emergência dentro dum espaço desportivo.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTD (Título Profissional de Treinador
Desportivo). Componente Geral e 3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF
(Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de
Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. O socorrismo desportivo
1.1. Uma visão geral
2. Suporte Básico de Vida
2.1. Cadeia de sobrevivência
2.2. Sistema integrado de emergência médica
2.3. Meios de emergência
2.2. Algoritmos de atuação (adulto e casos especiais)
2.3. A via aérea
2.4. Desobstrução da via aérea
2.5. Posição lateral de segurança
2.6. Ventilação
2.7. Ventilação com adjuvantes
2.8. Compressão cardíaca externa (CEE)
2.9. Localização da CCE
2.10. Casos clínicos

3. Desfibrilhação automática externa (DAE)
3.1. O que é o DAE
3.2. Medidas de segurança
3.3. Como utilizar
3.4. Aspetos Legais
3.5. Casos clínicos
4. Primeiros socorros
4.1. Enquadramento da assistência dos primeiros socorros
4.2. Hemorragias
4.3. Queimaduras
4.4. Ferimentos
4.5. Traumatismos
4.6. Fraturas
4.7. Entorses
4.8. Luxações
4.9. Contusões
4.10. Imobilizações
4.11. Transportes
4.12. Choque elétrico
4.13. Intoxicações
4.14. Indigestões
4.15. Enfartes
4.16. Convulsões
4.17. Hipoglicemias
4.18. Hipotermias
4.19. Desmaios
4.20. Administração de oxigénio

5.3. Técnicas de reboque
5.4. Técnica de remoção de vítimas de dentro da piscina
5.5. Avaliação prática
6. Plano de emergência
6.1. Caso clinico
6.2. Elaboração de uma avaliação
6.3. Construção de um plano de trabalho
6.4. Mesa redonda, apresentação prática

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;
Ficha de Inscrição preenchida e assinada;
Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

5. Salvamento aquático
5.1. Técnicas de locomoção
5.2. Prisões e defesas

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

REEDUCAÇÃO FÍSICA
E POSTURAL
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 25h /// 05 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF
As dores nas costas não são um problema recente, afligem o homem há milhares de

1.6.1. Dinâmico

4.6. Seleção de exercícios da correção da coluna

anos. Nos dias atuais, mesmo com o avanço tecnológico da medicina, não se

1.6.2. Estático

4.7. Seleção dos exercícios de acordo de acordo com o trimestre de
gestação

MÓDULO II

4.8. Cuidados a ter na prescrição de exercícios em indivíduos de risco

2.1. Biomecânica
2.2. Sistema do movimento articular

4.9. Identificar limites de cada individuo (motivação e treino e
readaptação sistemática do treino)

2.3. Planos e eixos de movimento

MÓDULO V

encontrou ainda a solução para o problema.
A reeducação física e postural tem como finalidade possibilitar à pessoa, o ser capaz de
proteger ativamente os seus segmentos, móveis, de lesões dentro das condições de
vida diária e profissional, seja no plano estático ou dinâmico.
Acreditamos que, para se tentar minimizar a alta incidência de problemas posturais no
adulto, torna-se necessário um trabalho de base abrangente, atuando, principalmente,

2.4. Planos e eixos de movimento
2.5. Principais articulações e sua mobilida de Escala de Borg

no plano preventivo e educacional, possibilitando a mudança de hábitos inadequados.

2.6. Alongamentos Assistidos

Com o presente curso, pretende-se dotar os profissionais do exercício físico, de

2.7. Resistência Manual

5. Avaliação

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

ferramentas que lhes permitam prescrever de forma reabilitadora, no caso da existência de problemas posturais e/ou de forma preventiva, reduzindo, assim, o risco de
aparecimento de determinadas doenças ou lesões.
5 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de
Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

MÓDULO III
3.1. Planeamento do Macro meso e microciclos
3.2. Preparação e organização da sessão/ aula

1 Fotografia;

3.3. Seleção e utilização de diferentes recursos materiais na
preparação das sessões/ aulas

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3.4. Personal training:

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
MÓDULO I
1.1. Fisiologia do exercício
1.2. Fisiologia do sistema esquelético, muscular e bioenergético
1.3. Escala subjetiva de esforço. Idade biológica/ idade cronológica
1.4. Avaliação postural
1.5. Postura do instrutor
1.6. Exercício de equilibro muscular:

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

3.4.1. Prescrição de exercício e processo evolutivo

Contrato de formação preenchido e assinado;
Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

3.4.2. Spotting
MÓDULO IV
4.1. Patologias da coluna (discopatias, hérnias, hiperlordose,
lordose, hipercifose, cifose)
4.2. Grávidas
4.3. Hipertensos
4.4. Obesos
4.5. Adolescentes (fases sensíveis do crescimento)

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promofitness.com

NUTRIÇÃO E
SUPLEMENTAÇÃO
NO FITNESS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 15h /// 03 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

A alimentação é um tema transversal a todas as áreas
relacionadas com a saúde. No desporto, a alimentação e a
nutrição têm vindo a ser alvo de maior enfoque, uma vez que
são fundamentais para a saúde, em geral, e para o desempenho desportivo, em particular. E, embora haja este crescente
interesse e consciencialização da importância da alimentação, persistem conceitos errados, práticas desadequadas e
inúmeros mitos.
A prática desportiva implica alterações das necessidades
nutricionais dos desportistas e uma boa alimentação vai
proporcionar ao atleta a expressão máxima do seu potencial.
Assim, é necessário que todos os profissionais da área do
desporto possam adquirir ou aprofundar conhecimentos
sobre temas relacionados com a alimentação/nutrição. E este
curso é o meio que vai possibilitar atingir estes objetivos.
3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Profissional de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Profissional de Diretor Técnico)

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. INTRODUÇÃO À NUTRIÇÃO

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

1.1. Alimentos e Nutrientes

1 Fotografia;

1.2. Alimentação / Nutrição Saudável

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

1.3. Gestão de Peso

Contrato de formação preenchido e assinado;

2. NUTRIÇÃO NO FITNESS

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

2.1. Fisiologia do exercício
2.2. Avaliação do estado nutricional do aluno
2.3. Necessidades nutricionais do aluno
2.4. Momentos de ingestão alimentar/nutricional
2.5. Hidratação e equilíbrio eletrolítico
3. MASSA MUSCULAR E SUPLEMENTOS
3.1. Aumento da Massa Muscular
3.2. Suplementos e substâncias ergogénicas

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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DIREÇÃO TÉCNICA DE
GINÁSIOS E PISCINAS
PROMOFITNESS.COM
http://www.promoﬁt-

DURAÇÃO: 30h /// 06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

O desporto entrou na vida das pessoas, das organizações e dos
países, para passar a ser uma actividade que requer uma
especialização para além do simples acto de gerir. Nesta
perspectiva um clube, ginásio, piscina ou qualquer outra
organização tem que ser vista como um sistema vivo, em que os
diversos recursos são geridos na perspectiva de serem obtidos
melhores resultados a nível do planeamento, da liderança, da
organização e do controlo.
Nos ginásios vendemos atos humanos, são serviços, não são
produtos e como tal, a parte humana é fundamental no
processo de gestão e liderança de um ginásio ou piscina. Há
tendências das quais deveremos estar a par e que vão mudando
ao longo dos tempos. Há princípios de atuação que se mantêm
década a pós década, por isso é fundamental identificar essas
leis que regem o sucesso para que se aumente a duração média
de vida de um ginásio de 6 para 20 anos.
Esta formação visa dar uma perspectiva actual, de constante
evolução e de regeneração, procurando acoplar as novas
tendências do mercado como o low-cost, crossfit, street
workout, clubes de corrida, programas combinados nas
piscinas/ginásios, que podem ser uma excelente forma de nos
mantermos vivos numa sociedade que vai mudando na forma
como utiliza o exercício físico e na maneira como passa o seu
tempo livre.

6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT
(Título Profissional de Director/a Técnico/a).

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO
1. Gestão em Health Clubs: Grandes Princípios de
Atuação

9. Segurança e Sustentabilidade
10. Estudos de Caso de Longevidade de Negócio

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;
1 Fotografia;

2. Direção em Piscinas: uma Visão Diferente do Meio
Aquático

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

3. Novas Tendências da Indústria do Fitness se não quer
ser Apanhado Desprevenido

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

Contrato de formação preenchido e assinado;

4. Criação de Eventos e Dinâmicas Eficazes nos Ginásios
e Piscinas para Melhorar a Retenção de Clientes
5. Adesão e Retenção de Sócios
6. Utilização das Redes Sociais e da Internet para
Aumentar as Receitas
7. Criação de Programas Próprios e Definir Objectivos
Alcançáveis
8. Instalações, Equipamentos e Manutenção
PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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