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INOVAMOS • DESENVOLVEMOS • ADAPTAMOS

A adaptação é uma característica que nos define, por isso, 
desenvolvemos um processo formativo, designado de EXS 
Online, pensado para toda a comunidade de profissionais 
de exercício que pretendem aceder a conteúdos formati-
vos diferenciados num formato 100% digital.

A nossa presença formativa continuará o seu compromisso 
de INOVAR e criar QUALIDADE educativa, promovendo, 
semanalmente, uma formação útil e desafiante sobre 
várias temáticas fundamentais para o desenvolvimento 
profissional. Após um extenso processo de desenvolvimen-
to e ponderação criamos três níveis formativos 100% digi-
tais e distintos de qualquer outra formação presencial exis-
tente na EXS EXERCISE SCHOOL.

A NOSSA PROPOSTA FORMATIVA EXS ONLINE 
DÁ RESPOSTA  AOS NOSSOS VALORES:

INTEGRIDADE  •  PAIXÃO  •  ATENÇÃO AO DETALHE 
COMPREENDER A INFORMAÇÃO  •  REFLEXÃO

ADAPTABILIDADE



INOVAMOS • DESENVOLVEMOS • ADAPTAMOS

O CURSO - EXS ONLINE - está organizado em 3 níveis com-
plementares. Cada nível inclui 3 módulos formativos pro-
gressivos que culmina com um teste de avaliação. O modelo 
assenta numa subscrição formativa que dura 21 dias.

Todos os níveis apresentam a mesma estrutura formativa, 
mas com uma ideia de progressão.

A ESTRUTURA FORMATIVA GERAL DO CURSO

• 3 MÓDULOS FORMATIVOS POR CADA NÍVEL

• 2H FORMATIVAS POR MÓDULO 

• DOCUMENTAÇÃO DE APOIO EM PDF  

• EXAME – 1H APROVAÇÃO COM MAIS DE 75% 
PARA PODER TRANSITAR PARA O NÍVEL SEGUINTE.
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CONDIÇÕES DE ACESSO 

Este Curso destina-se a todos os Profissionais de Exercício 
Físico / Técnicos de Exercício Físico, Fisioterapeutas e Estu-
dantes de Exercício Físico e Saúde, Fisioterapia e cursos si-
milares da área da saúde.



EXS ONLINE NÍVEL 4

OBJETIVOS GERAIS 

Esta formação propõe-se a desenvolver 
no formando conhecimentos e compe-
tências elementares sobre Gestão, 
Vendas, Estratégia e Planeamento. 
Compreender a Gestão é fundamental 
para que uma visão mais integrada do negócio e consequentemente 
poder tomar melhores decisões, tendo em consideração 3 dimen-
sões: Gestão; Técnico e Consumidor Final.
O que é estratégia e de que forma a estratégia afeta o negócio. 
Como   determino o meu posicionamento junto do mercado e como é 
que o vou comunicar. Como conseguir mais clientes ...
No final desenvolvemos um modelo Operacional – Designado como 
Tela operacional que pretende ser uma ferramenta de construção, 
manutenção e monitorização de resultados. 

*Terá que concluir com sucesso o Exame final do nível anterior para poder frequentar o nível seguinte.

MÓDULOS FORMATIVOS N 4

Introdução à Gestão 

Estratégia, Posicionamento e Vendas

Tela Operacional, uma ferramenta prá-
tica para a construção, manutenção e 
monitorização do negócio. 

Exame Final Nível 4*

Duração da Subscrição 21 dias

4exs.com.pt

MÓDULO 1:

MÓDULO 2:

MÓDULO 3:

MÓDULO 4:



MÓDULO 1:
INTRODUÇÃO À GESTÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• O que é a Gestão.

• Enquadramentos Empresarial 

• Enquadramentos das Atividades Económicas – CAE

• Decretos de Lei a considerar 

• As 3 dimensões de Gestão 

• O significado de Investimento

• O significado de Risco

• Rentabilidade 

• Responsabilidades Societárias 

• Estabelecimento de métricas de controlo

• Gestão Operacional - Interpretação de dados 

 • Check List para implementar na Tela Operacional 

(módulo 3)



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• O que é a Estratégia

• Como definir e criar um plano estratégico

• Fatores críticos de sucesso 

• Como definir uma visão e valores

• O que é o Posicionamento e como o definir

• Analisar o Mercado 

• Ações estratégicas para a atratividade do negócio 

(Marketing e Vendas)

• Check List para implementar na Tela Operacional 

(módulo 3)

MÓDULO 2:
DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA, 

POSICIONAMENTO E VENDAS



MÓDULO 3:
TELA OPERACIONAL, UMA FERRAMENTA PRÁTICA 

PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Definição de Custos 

• Definição de Proveitos 

• Orçamento anual 

• Plano de Marketing Resumido (meios e ações)

• Implementação do Planeamento – Check List Final 

• Construção de um Business Plan Simplificado – Um 

Exemplo prático

MÓDULO 4:
EXAME SUMATIVO N4



EXS ONLINE NÍVEL 5

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver um processo mental que 
conduza a um entendimento sobre os 
pressupostos que determinam a 
relação entre Força e Mobilidade.

Aprofundar o conhecimento dos processos de funcionamento fisiológico 
do músculo-esquelético e Analisar as diferenças entre as diferentes ar-
quiteturas musculares.

Investigar, problematizar e conciliar a corrente evidência científica com a 
mecânica do exercício quanto ao tema das forças articulares no joelho 
em exercícios uniarticulares e multiarticulares.

      

*Terá que concluir com sucesso o Exame final do nível anterior para poder frequentar o nível seguinte.

Força e Mobilidade – Desenvolvimento de 
um processo mental para uma melhor apli-
cabilidade e compreensão

Fisiologia Muscular e Arquitetura Muscular – 
Aprofundamento da teoria

Forças em joelho e patela nos exercícios 
uniarticulares e multiarticulares a partir da 
evidência e da mecânica do exercício. 

Exame Final Nível 5*

Duração da Subscrição 21 dias

MÓDULO 4:

MÓDULO 3:

MÓDULO 2:

MÓDULO 1:

MÓDULOS FORMATIVOS N5



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Compreender o conceito de Força no contexto do exercício físico:
• Força – Grandeza Física

• Força Muscular – Parâmetro Fisiológico

Compreender o conceito de Mobilidade no contexto do exercício físico:
• Flexibilidade – Grandeza Física

• Mobilidade – Parâmetro Fisiológico

Desenvolvimento de um racional concepto-metodológico 
fraturante em relação ao conceito de treino da Flexibilidade:

• Primeira Determinante - Fisiologia Articular
• Segunda Determinante - Fisiologia Muscular

• Terceira Determinante – Controlo Neuromuscular

Processo alternativo do Treino da Mobilidade:
• Primeiro Determinante – Fisiologia Articular Específica

• Disponibilidade Específica
• Segunda Determinante – Fisiologia Muscular Específica

• Controlo Externo Observável
• Terceira Determinante – Desenvolvimento de 

Controlo Posicional Dinâmico
• Processo Qualitativo de aplicação de Resistências

• Da Flexibilidade à Mobilidade – Elementos Reflexivos Finais

MÓDULO 1:
FORÇA E MOBILIDADE

DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO MENTAL PARA 
UMA MELHOR APLICABILIDADE E COMPREENSÃO.



MÓDULO 2:
FISIOLOGIA MUSCULAR E ARQUITETURA MUSCULAR. 

APROFUNDAMENTO DA TEORIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Músculo esquelético

• Estrutura macroscópica

• Estrutura microscópica

• Processos de contração muscular

• Tipos de contração muscular

• Relação força-comprimento

• Perfis da força muscular

• Citoesqueleto (endo e exosarcomérico)

• O papel do miofilamento titina

• Arquitetura muscular

• Coordenação neural agonista-antagonista

• A regulação gama-alfa

• O processo de recrutamento de unidades motoras



MÓDULO 4:
EXAME SUMATIVO N2

MÓDULO 3:
FORÇAS EM JOELHO E PATELA NOS EXERCÍCIOS 

UNIARTICULARES E MULTIARTICULARES A PARTIR DA 
EVIDÊNCIA E DA MECÂNICA DO EXERCÍCIO.

• Pesquisar historial da investigação do tema ‘forças arti-
culares no joelho comparando exercícios uniarticulares e 

multiarticulares’.

• Compreender a dinâmica das forças articulares em 
função do exercício a partir dos achados na evidência. 

• Compreender elementos das forças articulares em 
função do exercício a partir da mecânica do exercício. 

• Analisar as semelhanças, divergências e complementa-
riedades entre as duas abordagens conceptuais.

• Investigar diferenças entre diferentes marcas de equi-
pamentos de exercícios uniarticulares e multirarticulares.  



EXS ONLINE NÍVEL 6

OBJETIVOS GERAIS 

Módulo formativo que analisará a relação entre 
o sujeito, o contexto e a corrida, uma compreen-
são da simbiose entre Corrida e Treino de Força. 
Desenvolvimento de um processo mental para 
uma abordagem qualitativa desde a preserva-
ção à potenciação do corredor.  
Estudaremos a fisiologia e arquitetura muscu-
lar onde serão abordadas as temáticas de base para a compreensão do fun-
cionamento do músculo-esquelético na produção de força. Aprofundar o 
conhecimento dos processos de funcionamento fisiológico do músculo-es-
quelético Analisar as diferenças entre as diferentes arquiteturas musculares.

Vamos analisar diferentes situações de treino e a partir dai desconstruir, à luz 
dos conhecimentos da mecânica da resistência e da biomecânica, esses ce-
nários para um melhor entendimento dessas realidades.
Desenvolvimento de um processo mental para a abordagem ao individuo e ao 
contexto de estimulação de acordo com as suas necessidades.

*Terá que concluir com sucesso o Exame final do nível anterior para poder frequentar o nível seguinte.

MÓDULOS FORMATIVOS N6

Corrida e o Treino de Força – da ciência ao 
desenvolvimento de melhores práticas.

Análise biomecânica na concretização de 
diferentes situações de treino.

O Objectivo – Criação de objetivos a partir 
da estimulação

Exame Final Nível 6*

Duração da Subscrição 21 dias

exs.com.pt 6 

MÓDULO 1:

MÓDULO 2:

MÓDULO 3:

MÓDULO 4:



MÓDULO 1:
CORRIDA E O TREINO DE FORÇA

 DA CIÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PRÁTICAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Biomecânica, skill e Cinemática da Corrida.

•Visão além da capacidade dos sistemas 
energéticos.

• Controlo da motricidade na corrida: pé, torno-
zelo, joelho, coxo-femoral, coluna, ombro.

• Reflexão sobre o corredor principiante, 
o corredor amador e o corredor profissional.



MÓDULO 2:
ANÁLISE BIOMECÂNICA NA CONCRETIZAÇÃO DE 

DIFERENTES SITUAÇÕES DE TREINO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Entender o funcionamento básico 
das máquinas de musculação.

• Perceber as alterações de resistência que ocorrem 
ao longo da concretização de diferentes situações de 

treino, com apoio ou não de máquinas.

• Comparar diferentes situações de treino à luz das 
variações da resistência e dos objetivos de treino.

• Desenvolver um pensamento estratégico na escolha 
e manipulação dos exercícios face aos conteúdos de-

senvolvidos.

• Desenvolver espírito crítico quando à tomada de de-
cisões para melhorar, do ponto de vista mecânico, as 

situações de treino.



MÓDULO 4:
EXAME SUMATIVO N3

• Compreensão da necessidade de observação no 
sentido de criar contextos de estimulação.

• Observar e diferenciar: Controlo da motricidade e 
segmentos corporais em contextos mais e menos 

integrados de estimulação.

• Treino concorrente.

MÓDULO 3:
“OBJECTIVO” CRIAÇÃO DE OBJECTIVOS

A PARTIR DA ESTIMULAÇÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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