EHFA Estratégia de Avaliação
(EAD 03)
Nome da Organização de
Formação:

Introdução
Normas da Associação Europeia de Saúde e Fitness (EHFA)
Estão actualmente disponíveis as seguintes normas EHFA:
•
•
•

Instrutor de Fitness (EQF Nível 3)
Instrutor de Fitness em Grupo (EQF Nível 3)
Instrutor de Aquafitness (EQF Nível 3)

•

Treinador Pessoal (EQF Nível 4), que compreende:
o
o
o
o
o

•

Treino de Resistência Avançado
Treino Cardiovascular Avançado
Aferição de Cliente e Avaliação de Fitness
Programação de Exercícios
Nutrição

Vendas e Marketing para a Unidade Opcional de Treino Pessoal

Estratégia de Avaliação
Este documento estabelece os requisitos de avaliação da EHFA para a
ministração, avaliação e garantia de qualidade de qualificações que se irão
projectar nas normas e competências de Instrutor de Fitness, Instrutor de
Fitness em Grupo, Instrutor de Aquafitness, Treinador Pessoal e Unidade de
Vendas e Marketing. Deve ser usada pelas organizações de formação que
tenham conseguido com êxito acreditação da EHFA para as suas qualificações.
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Critérios para o uso da Estratégia de Avaliação da EHFA
Este documento identifica os critérios exigidos que as organizações de formação
necessitam para poderem alinhar as suas qualificações às normas e
competências da EHFA para:
•
•
•
•
•

Instrutor de Fitness (EQF Nível 3)
Instrutor de Fitness em Grupo (EQF Nível 3)
Instrutor de Aquafitness (EQF Nível 3)
Treinador Pessoal (EQF Nível 4)
Vendas e Marketing para Treino Pessoal (unidade opcional)

Critérios exigidos
•
•
•
•
•
•
•

Instalações adequadas
Equipamento suficiente relevante para o programa
Sistemas e materiais de apoio para os candidatos
Tutores/avaliadores ocupacionais competentes para poderem ministrar e
avaliar o programa
Pessoal ocupacional competente de garantia de qualidade
Os requisitos de prova específica para cada nível e disciplina conforme
estabelecido neste documento devem ser incorporados na avaliação
O seguinte deve ser avaliado em termos práticos:
Instrutor de Fitness
Instrutor de Fitness em Grupo
Instrutor de Aquafitness
Instrução de Treino de Resistência Avançado (integra o Treinador
Pessoal)
o Instrução de Treino Cardiovascular Avançado (integra o Treinador
Pessoal)
o Realização da Aferição de Cliente e Avaliação de Fitness (integra o
Treinador Pessoal)

o
o
o
o

Requisitos de competência ocupacional para tutoria, avaliação e
garantia de qualidade dos programas acreditados pela EHFA
Definem-se no verso os requisitos para tutoria, avaliação e garantia de qualidade
dos programas acreditados pela EHFA.

© EHFA Estratégia de Avaliação (EAD 03) v1.1

3

Instrutor de Fitness/Instrutor de Fitness em Grupo/Instrutor de Aquafitness
Critérios exigidos para Tutores/Avaliadores/pessoal de Garantia de Qualidade:
•
•

Uma qualificação de disciplina específica em Ginásio, Exercícios ao som de
Música ou Instrução Aquática
Um mínimo de 2 anos de experiência no sector

Treinador Pessoal e Vendas e Marketing para Treino Pessoal
Critérios exigidos para Tutores/Avaliadores/pessoal de Garantia de Qualidade:
•
•
•

Uma qualificação de disciplina específica em Instrução de Fitness
Uma qualificação de Treino Pessoal
Um mínimo de 2 anos de experiência no sector

Estrutura da Qualificação
EHFA Instrutor de Fitness/Instrutor de Fitness em Grupo/Instrutor de
Aquafitness
•
•
•
•

Unidade 1 Exercícios e Conhecimentos de Fitness (obrigatória)
Unidade 2 Instrutor de Fitness (opcional)
Unidade 3 Instrutor de Fitness em Grupo (opcional)
Unidade 4 Instrutor de Aquafitness (opcional)

As organizações de formação devem cobrir uma ou mais unidades
opcionais (unidade 2, 3 e/ou 4), juntamente com a unidade 1, a unidade
obrigatória de Exercícios e Conhecimentos de Fitness.
Treinador Pessoal da EHFA
•
•
•

Unidade 1 Exercícios e Conhecimentos de Fitness Avançados (obrigatória)
Unidade 2 Treino de Resistência Avançado (obrigatória)
Unidade 3 Treino Cardiovascular Avançado (obrigatória)

A Unidade 2 e Unidade 3 de Treinador Pessoal também incluem:
o Aferição de Cliente e Avaliação de Fitness
o Programação de Exercícios
o Nutrição
As organizações de formação devem cobrir todas as 3 unidades
obrigatórias para Treinador Pessoal da EHFA.
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EHFA Vendas e Marketing para Treino Pessoal
•

Unidade PT2 Vendas e Marketing para Treino Pessoal (opcional)

Este é um módulo opcional ‘extra’

Requisitos de Prova
Instrutor de Fitness da EHFA
Deve haver prova de que o candidato planeou e ensinou os participantes a usar
um mínimo de três dos seguintes tipos de equipamento cardiovascular:
o
o
o
o
o
o

Bicicleta vertical
Bicicleta recumbente
Passadeira
Stepper
Máquina de remar
Cross trainer/máquina elíptica

Os candidatos devem também demonstrar que planearam e ensinaram um
mínimo de quatro exercícios de cada um dos seguintes (oito no total):
o Levantamentos na máquina de resistência
o Levantamento de pesos livres
Os candidatos devem demonstrar técnicas de levantamento e passagem
correctas, incluindo o levantamento em segurança dos halteres (barbells) do
chão (deadlift).
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A tabela seguinte identifica uma série de exercícios que podem ser
usados:

Máquina de Treino
de Resistência

Pesos Livres/
Exercícios no Chão

Flexão do ombros

Prensa de peito sentado

Levantamento frontal de
pesos (dumbbell front)

Extensão do ombros

Remo de polia baixa
Remo sentado

Remo com um braço
Afastamento de braço
dobrado com peso
(Dumbbell)

Abdução do ombro

Prensa de peito

Prensa de peito
(Dumbbell)
Levantamento lateral
(Dumbbell)
Levantamento de halter na
vertical

Abdução do ombro

Puxada lateral
(em frente do peito)

Chins

Banco de prensa
Prensa de peito sentado
Contrator peitoral

Banco de prensa
Prensa de peito
(Dumbbell)
Crucifixo (Dumbbell flyes)

Extensão horizontal do
ombro

Remo sentado

Levantamento em crucifixo
(Dumbbell prone flyes)

Extensão do cotovelo

Repulsão de tríceps
(polia alta)
Prensa de tríceps

Prensa de tríceps supino
(Barbell)
Prensa de tríceps de um
braço (Dumbbell)

Flexão do cotovelo

Curl de bíceps (polia
baixa)
Curl de bíceps sentado

Curl de halter (Barbell)
Curls de pesos (Dumbbell)

Flexão espinal

Abdominais (curl)

Abdominais (curl)

Extensão espinal

Extensão lombar

Extensão lombar

Extensão da anca

Prensa de pernas
Anca total

Agachamento lombar
(Barbell)

Articulação /
Movimento

Flexão horizontal do
ombro
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Adução da anca

Adutor sentado
Anca total

Abdução da anca

Abdutor sentado
Anca total

Extensão do joelho

Extensão de pernas
sentado
Prensa de pernas

Flexão do joelho

Curl de pernas deitado
Curl de pernas sentado

Agachamento lombar

Instrutor de Fitness em Grupo
Os candidatos devem demonstrar que planearam e ensinaram um grupo de
clientes através de todas fases da sessão de exercícios ao som de música
o Aquecimento (combinação de mobilidade e aumento do pulso,
incorporando estiramento estático ou dinâmico)
o Principal exercício cardiovascular usando a curva aeróbica (para
incluir, aumento do pulso, exercício principal e diminuição do pulso)
o Potência e resistência muscular
o Estiramento e flexibilidade após o exercício
Usar pelo menos um dos seguintes métodos de concepção coreográfica /
métodos de ensino
o Acessório
o Verso coro
o Estratos
Os candidatos devem demonstrar um mínimo de uma descrição detalhada dos
movimentos que se encaixe numa contagem mínima de 32.
Os candidatos devem demonstrar que estruturaram a sua sessão de treino para
trabalhar com batidas musicais e frases e que escolheram música à velocidade
apropriada para os seus clientes.
Os candidatos devem demonstrar que conseguem aplicar métodos de projecção
de voz e conseguem usar eficazmente o volume e tom da sua voz.
Os candidatos devem ser observados a ensinar a partir de uma série de
posições numa sala usando espelhos e demonstrando controlo dos
participantes.
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Instrutor de Aquafitness
Os candidatos devem demonstrar que planearam e ensinaram um grupo de
participantes numa sessão de aquafitness demonstrando considerações
específicas para o meio aquático a incluir tudo do seguinte:
o Segurança e bem-estar dos participantes apropriada ao meio,
incluindo entrada e saída da água
o Termoregulação
o Contacto visual permanente com os participantes
o Uso seguro do equipamento eléctrico
o Métodos/movimentos para manter ou reganhar o equilíbrio dos
participantes na água
Através de todas as fases da sessão de exercícios a incluir:
o Aquecimento (combinação de aumento do pulso e estiramento
dinâmico)
o Principal exercício cardiovascular usando a curva aeróbica (para
incluir, aumento do pulso, exercício principal e diminuição do pulso)
o Condicionamento muscular
o Arrefecimento e flexibilidade
Demonstrar o uso eficaz das propriedades da água a incluir:
o Resistência
o Flutuabilidade
o Métodos de aumentar ou diminuir a intensidade relativa às
propriedades da água – por exemplo, maior área de superfície,
velocidade de movimento
Os candidatos devem demonstrar movimentos e técnicas precisas apropriadas
ao meio aquático com atenção particular para a velocidade dos movimentos.
Os candidatos devem demonstrar que conseguem aplicar métodos de projecção
de voz e conseguem usar o volume e tom da sua voz. Os candidatos devem
demonstrar o uso de competências de comunicação não verbal dinâmica.
Os candidatos devem ser observados a ensinar a partir de uma série de
posições numa piscina usando espelhos e demonstrando controlo dos
participantes ao mesmo tempo dando a devida atenção ao seu próprio bemestar na beira da piscina.
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Exercícios e Conhecimentos de Fitness
Anexo às Normas de Exercícios do “Core” e Conhecimentos de
Fitness da EHFA
Devem incluir-se os ossos, articulações e músculos identificados abaixo:

Ossos

Articulações

Músculos
Principais

Esqueleto Axial:
Crânio
Vértebras Lombares
Costelas
Clavícula
Rádio
Falanges
Fémur
Perónio
Vértebras Cervicais
Vértebras Sacrais
Cóccix

Imóveis
Semi-móveis
Móveis
Sinoviais
• Esferóide
• Condilóide
• Em sela
• Elipsóide
• Pivot
• Rótula
• Em charneira

Esternocleidomastoideu
Grande peitoral
Deltóide
Bíceps braquiais
Recto abdominal
Oblíquos
Abdominal transversal
Trapézio
Rombóides
Tríceps
Latíssimo do dorso
Erector da espinha
Flectores da anca
Quadríceps
Adutores
Tibial anterior
Glúteos
Abdutores
Tendão do jarrete
Gastrocnémio
Sóleo

Esqueleto Apendicular:
Úmero
Carpo
Ílio
Rótula
Tarso
Vértebras Toráxicas
Esterno
Púbis
Omoplata
Cúbito
Metacarpo
Ísquio
Tíbia
Metatarso
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Requisitos de Prova
Treinador Pessoal da EHFA
•
•
•

Unidade 1 Exercícios e Conhecimentos de Fitness Avançados (obrigatória)
Unidade 2 Treino de Resistência Avançado (obrigatória)
Unidade 3 Treino Cardiovascular Avançado (obrigatória)

A Unidade 2 e Unidade 3 de Treinador Pessoal também incluem:
o Aferição de Cliente e Avaliação de Fitness
o Programação de Exercícios
o Nutrição
As organizações de formação devem cobrir todas as 3 unidades
obrigatórias para Treinador Pessoal da EHFA.
Vendas e Marketing para Treino Pessoal da EHFA
•

Unidade PT2 Vendas e Marketing para Treino Pessoal (opcional)

Esta é uma unidade opcional ‘extra’.

Treinador Pessoal da EHFA –
Treino Cardiovascular Avançado
Deve haver prova de que um candidato planeou e ensinou os participantes no
uso dos seguintes tipos de equipamento:
o Máquina cardiovasculares
Os candidatos devem também demonstrar o planeamento e ensino de pelo
menos duas abordagens cardiovasculares para treinar – por exemplo, treino
intervalado, treino Fartlek, etc.

Treinador Pessoal da EHFA –
Treino de Resistência Avançado
Deve haver prova de que um candidato planeou e ensinou os participantes no
uso de todos os seguintes tipos de equipamento:
o Máquinas de resistência
o Pesos livres, incluindo halteres (barbells), pesos (dumbbells) e
cabos onde disponível
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Os candidatos devem demonstrar técnicas de levantamento e passagem
correctas, incluindo o levantamento em segurança do halter (barbell) do chão
(deadlift) e apoio a outra pessoa (spotting).
Os candidatos devem também demonstrar planeamento e ensino de pelo menos
quatro abordagens de resistência para treinar – por exemplo, supersets,
pirâmides, etc., em toda uma série de máquinas de resistência e pesos livres.
Deve haver prova de que um candidato planeou e ensinou os participantes em
pelo menos um exercício de estabilidade do “core”.
Atenção: o número de máquinas/peças de equipamento irá depender do plano
dos candidatos mas o número mínimo de abordagens de treino deve ser
observado.
Treinador Pessoal da EHFA –
Aferição de Cliente e Avaliação de Fitness
Deve haver prova de que um candidato planeou e realizou o seguinte:
o
o
o
o

Avaliação do cliente
Análise de postura (estática e dinâmica)
Avaliação de fitness
Programação de exercícios

Os candidatos devem realizar um mínimo de cinco testes obrigatórios das
seguintes categorias:
o
o
o
o
o
o
o
o

Altura
Peso
Proporção cintura-anca
Tensão arterial
Composição corporal
Cardiofitness
Série de movimentos
Fitness muscular

O tutor/avaliador deve seleccionar mais dois testes (das categorias anteriores)
que não foram planeados com antecedência.
EHFA Treinador Pessoal da EHFA –
Programação de Exercícios
Usando um indivíduo aparentemente saudável que não exija intervenção
médica/nutricional, os candidatos devem preparar um programa avançado de
exercícios apropriados ao cliente. O programa deve ter no mínimo 12 semanas e
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deve ser apropriado aos objectivos do cliente. Deve também observar princípios
sólidos de programação de fitness. O programa deve oferecer uma perspectiva
de objectivos a curto, médio e longo prazo. Os candidatos podem usar
periodização onde apropriado para representar esses objectivos. O programa
pode ser hipotético ou pode ser executado num cliente real durante todo ou
parte do período de 12 semanas.
Vendas e Marketing para Treino Pessoal da EHFA
É necessário um plano de actividades para esta unidade opcional. O plano de
actividades deve dar uma perspectiva clara do seguinte:
o Nome da empresa e detalhes de contacto
o Currículo breve de todos os funcionários chave envolvidos na
actividade
o Declaração de missão da empresa
o Localização e disponibilidade dos serviços
o Descrição dos serviços oferecidos e política de preços
o Único ponto de venda
o Pesquisa de mercado e mercado alvo a incluir objectivo da
pesquisa de mercado efectuada, actividades realizadas, os
resultados e resumo das conclusões, análise SWOT, resumo dos
mercados alvo e razões da escolha dos mercados
o Plano de contingência
o Plano promocional de 12 meses e comunicado de imprensa
incluindo custos
o Política de pagamento e cancelamento
o Equipamento necessário e custos de arranque
o Previsão de fluxo de caixa projectado para12 meses em relação aos
objectivos da empresa e plano promocional
o Objectivos comerciais de 3 anos (aplicando SMART)
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Exercícios e Conhecimentos de Fitness
Anexo às Normas de Exercícios e Conhecimentos de Fitness do
Treinador Pessoal da EHFA
Devem incluir-se os ossos, articulações e músculos identificados abaixo:

Ossos

Articulações

Músculos
Principais

Esqueleto Axial:
Crânio
Vértebras Cervicais
Vértebras Toráxicas
Vértebras Lombares
Vértebras Sacrais
Esterno
Costelas
Cóccix

Imóveis
Semi-móveis
Móveis
Sinoviais
• Esferóide
• Condilóide
• Em sela
• Elipsóide
• Pivot

Supra-espinhoso
Infra-espinhoso
Grande redondo
Sub-escapulares
Elevador da omoplata
Trapézio
Rombóides
Grande dentado
Deltóides (Anterior, Médio,
Posterior)
Latíssimo do dorso
Bíceps braquiais
Braquiais
Braquio-radiais
Tríceps braquiais
Recto abdominal
Abdominal transversal
Oblíquos internos
Oblíquos externos
Quadrados dos Lombos
Erector da espinha
Multifidus
Psoas ilíaco (Ilíaco e Grande
Psoas)
Tensor da fáscia lata
Glúteo máximo
Glúteo médio
Glúteo mínimo
Piriforme
Adutor longo
Adutor pequeno
Adutor
Recto femoral
Vasto lateral
Vasto intermédio
Vasto medial
Semi-membranoso
Semi-tendinoso
Bícep femoral
Tibial Anterior
Gastrocnémio
Sóleo

Púbis

•
•

Rótula
Em charneira

Esqueleto Apendicular:
Omoplata
Clavícula
Úmero
Cúbito
Rádio
Carpo
Metacarpo
Falanges
Ílio
Ísquio
Fémur
Rótula
Tíbia
Perónio
Tarso
Calcâneo
Metatarso
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