
DESPORTO
Aulas de Ginástica

Época 2015/2016

Programa As aulas de ginástica são variadas e compostas por
segmentos de condicionamento cardiorrespiratório,
reforço do tónus muscular, aumento da flexibilidade,
correção postural e relaxamento.

No segmento de condicionamento cardiorrespiratório
recorre-se aos movimentos coreografados, ritmados de
intensidade e complexidade variável de uma aula de
Aeróbica, de Zumba, ou de Step onde subimos e
descemos uma plataforma. Este segmento também trazdescemos uma plataforma. Este segmento também traz
melhorias a nível da coordenação motora, e do equilíbrio.

No segmento de tonificação muscular recorre-se a
exercícios usados na musculação, no body pump e na
ginástica localizada, fazendo-se uso de barras, bastões,
halteres, caneleiras, fitballs e elásticos. Este segmento é
óptimo para combater a flacidez, a osteoporose, melhora a
composição corporal, promove a estabilidade articular,
melhorando a nossa postura.

N t d l t ti lNo segmento dos alongamentos, esticamos e relaxamos os
músculos, aumentando a amplitude articular dos nossos
movimentos, melhorando a nossa postura, e prevenindo-
nos contra possíveis lesões.

No segmento de relaxação, faz-se um verdadeiro regresso àNo segmento de relaxação, faz se um verdadeiro regresso à
calma, desligamos de tudo e de todos, reaprendendo a
sentir o nosso corpo usando como pano de fundo uma
seleção musical calma e relaxante, especialmente
concebida para o efeito.
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As aulas de ginástica são ministradas pelo Prof. Carlos Oliveira:

• Licenciado em Educação Física e Desporto pela ULHT
• American Council on Exercise Certified Personal TrainerAmerican Council on Exercise Certified Personal Trainer
• American Council on Exercise Certified Group Fitness Instructor

Avaliação Física Periódica Gratuita em horário normal para os utentes do
Clube Millennium bcp que frequentam as aulas de ginástica.

Avaliação Física Inicial Gratuita para os colaboradores do Grupo
Millennium bcp e respetivos familiares por marcação, em horário a
combinar através do Email: crmo@net.sapo.pt

Parâmetros de Avaliação:

• Peso Corporal
• Índice de Massa Corporal (IMC)
• % de Massa Gorda  - Trem Inferior
• % de Massa Gorda  - Trem Superior
• % de H2O Corporal
• Pressão Arterial
• Frequência Cardíaca de Repouso
• Predição de Frequência Cardíaca Máxima
• Predição de VO2 Máximo
• Força (Push Up Test e Curl Up Test)
• Flexibilidade (Sit and Reach Test e Shoulder Reach Test)
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Início: Setembro de 2015

Fim: Agosto de 2016

Inscrições abertas para a frequência das aulas de ginástica de manutenção/localizada, nas 
instalações do Clube Millennium bcp, em Lisboa.

Horário

Local das aulas:
Calçada Palma de Baixo (Edifício Palma), 6-A – Lisboa.

A - 3ª e 5ª feiras, das 11:15 às 12:00;
B - 2ª e 4ª feiras, das 12:30 às 13:15;

Custos

C - 2ª e 4ª feiras, das 18:00 às 18:45 (excecionalmente no mês de agosto, das 17:00 às 17:45).

Mensalidade: € 20,00.
Inclui seguro de acidentes pessoais, decorrente da atividade praticada.

Caso o número de praticantes seja inferior à época anterior, os valores das mensalidades poderão 
l d

Diversos

ser alterados.

Débito mensal até agosto de 2016. Não são permitidas desistências.

O Clube reserva-se no direito de não constituir classes em que o número de praticantes inscritos
seja inferior a 6 praticantes.j p
Obrigatório entregar atestado médico ou termo de responsabilidade.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

VENHA EXPERIMENTAR UMA AULA CONNOSCO!

Aulas de Ginástica 
Época 2015/2016 FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000030727

