
Música 

As aulas de ginástica aeróbica utilizam como referência a estrutura da música 

que as acompanha, o que facilita o trabalho do professor, quando este se 

enquadra corretamente na música. 

As músicas, são constituídas por blocos musicais de 32 tempos e estes, por 

sua vez, são divididos em 4 frases musicais de 8 tempos ou duas frases 

musicais de 16 tempos cada, dependendo da melodia. Os momentos mais 

fortes da música, encontram-se no 1º e no 3º oito de cada bloco musical, e 

no 1º e 3º bloco musical, do conjunto de 4 blocos, que no total da 128 tempos 

musicais. 

 

O Ritmo que vem do grego Rhytmos, designa aquilo que flui, que se move, 

movimento regulado, movimento ordenado; facilita a aprendizagem motora e 

como conseqüência: 

1. Auxilia na incorporação técnica 

2. Estimula a atividade do executante 

3. Determina a qualidade do movimento 

4. Facilita e permite a vivência total do movimento 

5. Permite melhorar o domínio do movimento 

6. Produz prazer e motivação  

7. Reforça a memória 

8. Facilita a liberdade de movimentos 

9. Facilita a realização do movimento com naturalidade 

10.  Aperfeiçoa a coordenação, equilíbrio e agilidade. 

 

O ritmo é um ponto fundamental que deve ser respeitado e entendido, pelos 

professores de ginástica aeróbica. Existem CD’s, com diferentes números de 

BPM (número de batidas por minuto) o que faz variar a velocidade / intensidade 

de esforço das aulas. Esta variação, poderá ser conseguida por intermédio do 

aumento do BPM musical, ou pela utilização de diferentes ritmos de contagem 

dos tempos musicais (execução de movimentos num dois quatro ou oito 

tempos).  



Estrutura musical 

 
1      2      3      4                1      2      3      4 

 
Dois compassos quaternários / Uma frase musical de oito tempos 

 

 
Bloco musical de 32 tempos 

 

8T          8T          8T          8T 
 

Obs: Oitos mais fortes da música 1º e 3º 
 

 
Conjunto de 4 blocos 128 tempos 

 

32T          32T          32T          32T 
 

Blocos mais fortes da música 1º e 3º 
 

 

 

Estrutura da aula  

 

A Ginástica Aeróbica, segundo a sua definição e objetivo de treino, tem uma 

base definida para a estrutura da aula e com a qual se orienta nas seguintes 

fases fundamentais: 

 

Partes da aula 

 

a) Aquecimento; 

b) Parte Fundamental; 

c) Regresso à calma; 

d) Localizada (opcional); 

e) Alongamentos. 

 

 



a) Aquecimento 

Objetivo: Aumentar a temperatura corporal e preparar o organismo para a 

atividade física. 

Esta é a fase inicial da aula na preparação do organismo para a atividade 

física. Deve ser progressivamente iniciada, utilizando movimentos básicos da 

aeróbica, por exemplo: balanços, marcha, passo e toque, etc. Devem ser 

trabalhados os principais grupos musculares a serem mais intensamente 

utilizados na fase seguinte da aula.  

 

b) Parte Fundamental 

Esta fase reporta-se ao incremento da intensidade de esforço na fase 

fundamental da aula, através do ensino/aprendizagem da rotina coreográfica. 

Esta fase deve respeitar os vários requisitos para que se cumpra o objetivo 

essencial de trabalho cardiovascular de baixa ou média intensidade de esforço. 

Os requisitos são aqueles anteriormente referidos como: 

 

a) Passos Básicos; 

b) Passos de transição; 

c) Música; 

d) Metodologia de ensino e progressão pedagógica 

 

c) Regresso à calma 

É o momento de progressivamente reduzir a intensidade de esforço alcançada 

na fase anterior. Este processo deve ser feito de uma forma progressiva e 

cuidada, o que significa, que não se deve cessar a movimentação dos alunos 

de uma forma brusca. A recuperação após o esforço fundamental da aula, deve 

ser realizada em movimento (recuperação – ativa), de forma a normalizar o 

organismo, que esteve sujeito a um esforço. 

 

d) Localizada 

Trata-se de uma fase específica, que incorporada a aula de aeróbica poderá 

englobar os objetivos não só de treino cardiovascular (fase aeróbica) como 

também, de tonificação muscular específica. Quando não se verifica o 



desempenho da fase localizada, pretende-se apenas alcançar o treino 

cardiovascular aeróbico. 

 

Nesta fase da aula, é realizado um trabalho de tonificação muscular, que surge 

como complemento do trabalho cardiovascular realizado, durante esta fase 

realizaram-se exercícios de fortalecimento dos grandes grupos musculares 

(abdominais, membros inferior e membros superior). Utilizam-se equipamentos 

como halteres, tornozeleiras, bastões, etc. para que se verifiquem efeitos de 

treino localizado significativos. 

 

e) Alongamento 

Na última fase da aula devem acontecer os estiramentos dos principais grupos 

musculares utilizados durante a atividade. Estes exercícios devem ser 

realizados num envolvimento calmo e algo mais descontraído. Os músculos 

escolhidos para o estiramento devem ser aqueles que foram mais solicitados 

durante a aula. 

 

 


