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ZUMBA 

 

 

O Zumba é uma das atividades extra curricular que a ACR de Fornelos disponibiliza aos 

seus alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário.  

Zumba é uma disciplina de Fitness que combina coreografias de dança e exercícios 

específicos de treino cardiovascular, mas sobretudo,” Zumba” é uma festa! 

A Origem do Zumba foi em 1986, Perez esqueceu-se da sua cassete de música de 

aeróbica para uma aula que estava a ensinar. Ele tirou as suas cassetes que tinha no seu saco, 

que consistiam em Salsa Latina tradicional e música merengue e improvisou uma aula usando a 

sua música de aeróbica não tradicional. Depois de encontrar um sucesso inicial na Colômbia, ele 

mudou-se para os Estados Unidos em 2001, onde fez equipa com o cofundador Alberto Perlman 

e, um amigo de infância, COO Alberto Aghion. O trio produziu uma demo, e o conceito foi 

descoberto e licenciado por uma empresa chamada Fitness Quest, para criar uma campanha de 

marketing direto e uma linha de vídeos caseiros. 

O zumba são mais de vinte ritmos diferentes, entre eles salsa, merengue, samba, calipso, 

reggaeton, hip hop, cumbia, belly dancing, flamengo, rumba, e muitos mais; onde é trabalhado a 

resistência aeróbica, benéfica para o coração. 

Desde as suas origens, o ser humano introduziu na sua vida a dança como ritual e forma 

de expressão, sem saber que ao mesmo tempo, estava a realizar movimentos e exercícios 

benéficos para a saúde que envolviam praticamente todos as zonas do corpo. 

Como em qualquer outra atividade de dança coreografada, com Zumba todos os 

segmentos intervêm de forma idêntica, ainda que devamos saber que o objetivo principal desta 

atividade é o trabalho cardiovascular que inclui exercícios básicos de Fitness. 
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Os principais benefícios: 

- Por ser uma prática bem alegre, divertida, beneficia a autoestima dos seus praticantes e 

ainda a interação com os outros participantes, tornando uma aula bem social. 

- Beneficia a coordenação motora, deixando os reflexos mais rápidos e melhora o 

equilíbrio. Isto tudo devido aos movimentos da zumba que mistura movimentos rápidos e lentos, 

variando a velocidade.  

- Melhora também o sistema cardiovascular, devido aos movimentos de respiração que 

ocorrem durante os exercícios e ajudam a saúde do coração. 

- A zumba trabalha muito os músculos inferiores (músculo da coxa, glúteo e músculo 

posterior da coxa). O que faz com que haja o fortalecimento dos mesmos. Os músculos do 

abdómen, cintura e quadril, também são muito usados. 

- O desporto é ótimo para a memória, pois os passos ensinados pelo professor devem ser 

lembrados para as próximas vezes. 

- A modalidade faz com que se sinta divertido. A coreografia é fácil de aprender, uma 

vantagem para que o aluno não se sinta intimidado por não saber dançar. 

- Envolvente e dinâmica, a Zumba toma conta do corpo e da mente, elevando a alegria e o 

bem-estar, sempre em primeiro lugar. 

 


