


DA ENTRADA NA PISCINA À TAREFA DA AULA:

pressupostos e objetivos

cumprimento das orientações e
disposições legais

minimização do risco

minimização do impacto da
pandemia no funcionamento e
realização das atividades

assegurar o cumprimento dos
pressupostos didático-
pedagógicos das atividades

promover a confiança dos utentes
na frequência das atividades

garantir a qualidade do serviço
prestado



ORGÂNICA DE FUNCIONAMENTO

entrada no edifício e circulação até aos balneários

disponibilização de informação

entrada e saída por portas distintas          

desinfeção das mãos e do calçado na
entrada e saída do edifício

remoção de bancos de espera uso obrigatório de máscara no
interior do edifício

marcação no chão de zonas de
espera para atendimento

definição de rotas de circulação 

higienização regular de superfícies e
objetos



ORGÂNICA DE FUNCIONAMENTO

balneários

disponibilização de informação

sistema de utilização/ desinfeção dos
cacifos

redução da lotação dos balneários
(dispersão dos utentes por outros
balneários)

inutilização de chuveiros de modo a
garantir o distanciamento entre
utentes

higienização regular de superfícies e
objetos



ORGÂNICA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

disponibilização de informação a todos
os professores (plano de contingência)

redução do número de alunos por aula

moderação na utilização de material
didático (necessidade de higienização
entre utilizações)

uso de óculos...

planear os momentos de instrução e 
de apresentação da tarefa

considerar e planear o afastamento 
entre alunos no momento da 
realização das tarefas da aula



DESAFIOS

sustentabilidade financeira

adaptar sem descaraterizar

promover a confiança dos utentes e da comunidade

como lidar com um caso positivo na instalação (saber comunicar com clareza
sem alarmar)



MARÇO 2020... FEVEREIRO DE 2022

alunos inscritos nas aulas de natação para crianças
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DIFERENTES CONTEXTOS... DIFERENTES FILOSOFIAS DE AÇÃO... DIFERENTES 

ESTRATÉGIAS...

ESTABELECIMENTO DE ENSINO – UNIDADE CURRICULAR 

GINÁSIO, COLÉGIO

ESCOLA MUNICIPAL

ESCOLA MUNICIPAL COM LIGAÇÃO AO CLUBE

ESCOLA DE UM CLUBE



FINANCEIROS

•MATERIAL (QUANTIDADE E QUALIDADE)
•HUMANOS (QUANTIDADE E QUALIDADE)
•ESPAÇOS (CASO A ESCOLA DE NATAÇÃO SEJA EXTERNA À GESTÃO DA PISCINA)
•NÚMERO DE TURMAS
•NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA
•NÚMERO DE NÍVEIS DE APRENDIZAGEM

ESPAÇOS E 
MATERIAIS

•ESPAÇO DISPONÍVEL
•HORÁRIO A QUE O ESPAÇO ESTÁ DIPONÍVEL
•NÚMERO DE TURMAS
•NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA
•NÚMERO DE NÍVEIS DE APRENDIZAGEM
•MATERIAIS DISPONÍVEIS

HUMANOS 

•QUANTIDADE E QUALIDADE (FORMAÇÃO)



BEBÉS

CRIANÇAS

ADULTOS

IDOSOS

DIFERENTES CARATERÍSTICAS

DIFERENTES CAPACIDADES

DIFERENTES NECESSIDADES 

DIFERENTES MOTIVAÇÕES 

DIFERENTES ABORDAGENS



MOTOR 
COGNITIVO 

SEGURANÇA –
PREVENÇÃO 

DO 
AFOGAMENTO

PSICOLÓGICO 
E SOCIAL

FISIOLÓGICO



ü Ósseo

ü Cardiorrespiratório

ü Muscular

ü Peso (prevenção da obesidade na
idade adulta)

ü Metabólico

Ø + 60 minutos de atividade física diária

Ø 3 vezes/ semana atividade física de
intensidade moderada a elevada

Ø atividades variadas



Ø A participação em programas aquáticos e a
aquisição de habilidades aquáticas parecem reduzir
o risco de afogamento e constituem-se como um
bom indicador do mesmo;



ü Autoestima

ü Percepção de competência

ü Interação social

ü Redução de stress e ansiedade

ü Bem estar emocional

ü Redução de isolamento social

ü Resiliência

ü Percepção de aceitação social

ü Resolução de problemas

ü Aprendizagem de “skills” sociais
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- 7000 crianças com menos de 5 anos (Austrália, Nova
Zelândia e EUA) durante três anos.

- As crianças que participam em programas aquáticos
atingem uma ampla gama de habilidades mais cedo do
que a população normal;

- Muitas dessas habilidades são aquelas que ajudam as
crianças na transição para contextos formais de
aprendizagem, como pré-escola ou escola.

- Diferenças significativas entre o grupo integrado em
programas aquáticos e a população normal,
independentemente da condição socioeconômica;

- Para além de alcançar marcos físicos mais
rapidamente, as crianças também obtiveram uma
pontuação significativamente melhor em habilidades
motoras visuais, como cortar papel, colorir e desenhar
linhas e formas, além de outras tarefas
matematicamente relacionadas;

- Apresentam melhor índices na expressão oral bem
como noutras áreas gerais de alfabetização e
numeracia.

- Muitas destas habilidades representam importante
valor noutros ambientes de aprendizagem;



Ø Crianças em idade pré-escolar e escolar com
melhor desempenho e coordenação das habilidades
motoras básicas tendem a ser adultos fisicamente
mais ativos;



COGNITIVO 
SEGURANÇA/ 

PREVENÇÃO DO 
AFOGAMENTO

PSICOLÓGICO E SOCIAL FISIOLÓGICO

MOTOR 

NÃO DESCURANDO OS PROVEITOS DE ORDEM FISOLÓGICA, PSICOLÓGICA, 
SOCIAL OU DE SEGURANÇA, É ATRAVÉS DA APRENDIZAGEM DAS HABILIDADES 

MOTORAS QUE ESTES SE CONSUBSTANCIAM E MATERIALIZAM



FASES DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO                                    

ESTÁDIOS DO DESENVOLVIMENTO 
MOTOR           

PERÍODOS SENSÍVEIS DE 
DESENVOLVIMENTO                      

A pirâmide do desenvolvimento motor pressupõe que a

motricidade evolui de uma forte componente reflexa e

desordenada, para uma motricidade especializada,

culturalmente vinculada e individualmente diferenciada,

ocorrendo a progressão segundo o ritmo de

desenvolvimento específico de cada sujeito.

O desenvolvimento motor como a mudança nas
capacidades motoras de um indivíduo desencadeadas
através da interação desse individuo com o ambiente e
com a tarefa (GALLAHUE, 2000).

MOVIMENTOS 
DESPORTIVOS

MOVIMENTOS 
FUNDAMENTAIS

MOVIMENTOS RUDIMENTARES

MOVIMENTOS REFLEXOS 

Modelo de desenvolvimento das habilidades motoras de 
Gallahue (1982)



As atividades propostas devem proporcionar ao aluno condições para que o seu

comportamento motor seja desenvolvido através da interação entre o aumento da

diversificação e a complexidade dos movimentos.

Assim, o principal objetivo será proporcionar experiências de movimento adequadas

ao seu nível de crescimento e desenvolvimento, no sentido de que a aprendizagem

das habilidades motoras seja alcançada.

O aluno deve aprender a habilidade motora para se adaptar ao contexto em termos de

desafios motores.

Os conteúdos devem obedecer uma sequência fundamentada no pressuposto do

desenvolvimento motor do indivíduo.



No caso particular da aquisição das habilidades motoras

aquáticas específicas, o sucesso dessa apropriação

pressupõe a prévia aquisição de determinadas

habilidades aquáticas básicas (Moreno e Sanmartín,

1998).

Ou seja...

Antes da abordagem de habilidades aquáticas

específicas será necessário adquirir e consolidar um

conjunto de habilidades aquáticas básicas.

HABILIDADES 
AQUÁTICAS 

ESPECÍFICAS

(ESPECIALIZAÇ
ÃO TÉCNICA)

HABILIDADES 
AQUÁTICAS 

ESPECÍFICAS

(APERFEIÇOAMENT
O TECNICO)

HABILIDADES AQUÁTICAS 
ESPECÍFICAS

(TÉCNICAS DE NADO 
RUDIMENTAR)

HABILIDADES AQUÁTICAS BÁSICAS     

MOVIMENTOS REFLEXOS 

Adaptação do modelo de desenvolvimento das habilidades motoras 
de Gallahue (1982), de acordo com Langendorfer e Bruya (1995) 

Manipulações Propulsão

Respiração Equilibrio



Estes conteúdos são 
compostos na maioria das 
vezes por fragmentos do 
gesto técnico, sem levar 
em conta a faixa etária, 

interesses e a motivação 
dos alunos. 

... o ensino da natação tem-se caracterizado pela sistematização das chamadas “progressões 
pedagógicas” compostas por conteúdos pré-determinados

APRENDIZAGEM 
MONÓTONA E SEM 

SIGNIFICADO 
PARA O ALUNO.



PROGRESSÃO PEDAGÓGICA ≠ PLANO DE AULA

Consequências...

- Leva a monotonia do ensino e da aula e por conseguinte à desmotivação do aluno;

- Formata o aluno a um conjunto de habilidades muito restrito;

- Diminui a plasticidade do movimento e futura correção e incremento técnico;

- Potencia a consolidação do erro;

Progressão pedagógica enquanto sequência programática para a aprendizagem de

uma dada habilidade motora.



TÉCNICAS DE NADO

PARTIDAS 
E 

VIRAGENS

TERMOS 
TÉCNICOS

REGRAS 
TÉCNICAS

SALVAMENTO 
AQUÁTICO

MODALIDADES 
AQUÁTICAS 

(NATAÇÃO ARTÍSTICA; 
POLO AQUÁTICO; 
SALTOS PARA A 

ÁGUA)

DO COLOCAR DA TOUCA ÀS VOZES DE PARTIDA...

(Canossa, et al., 2007)



Dominar o meio aquático tem uma extensão maior que o simples “saber nadar” e as
competências a adquirir extravasam o “nadar os 4 estilos ou saltar de cabeça do
bloco”;

Mesmo as escolas de natação estruturalmente ligadas a clubes desportivos devem
considerar a importância de disponibilizarem um programa de aprendizagem da
natação que inclua não só as técnicas de nado, mas todo um outro conjunto de
conteúdos que pelas suas caraterísticas acrescentam algo mais à aquisição de
competências dos seus alunos.



É assim de todo o interesse que os programas das escolas de natação, de forma
consciente e estruturada, incluam conteúdos multidisciplinares que vão além do ensino
das técnicas de nado!

Conteúdos do polo-aquático, da natação artística, dos saltos para a água e do
salvamento aquático devem ser parte integrante do programa, abordados de modo
planeado e regular e não apenas de forma isolada no tempo e por norma associados a
momentos mais lúdicos das aulas ou do ano letivo!

O programa da escola de natação considere em todos os momentos da sua aplicação
- da adaptação ao meio aquático às etapas mais avançadas do processo de ensino-
aprendizagem - a abordagem intencional de conteúdos de todas estas áreas, tornando
desta forma a aprendizagem da natação não apenas mais divertida e motivante, mas
acima de tudo mais rica e eficaz no que ao cumprimento dos seus objetivos e
propósitos diz respeito.



CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ENSINO QUE CONSIDERE:

i) o contexto e a estratégia (onde vamos ensinar);

ii) os recursos (que recursos temos para ensinar);

iii) as caraterísticas dos alunos (quem vamos ensinar – modelo de

desenvolvimento das habilidades motoras aquáticas);

iv) os motivos (porque vamos ensinar);

v) o objeto de ensino (o que vamos ensinar);



CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ENSINO CAPAZ DE:

i) promover a melhor e mais completa aprendizagem dos alunos;

ii) promover a motivação do aluno para a prática;

iii) fidelizar o aluno à escola de natação e à modalidade;

iv) simplificar a troca de informação entre todos os envolvidos no processo

de ensino-aprendizagem (alunos – pais – professores – coordenador técnico)





• Escola de Natação integrada num clube desportivo – atende por isso à estratégia
geral do clube

ONDE VAMOS ENSINAR

ALTO 
RENDIMENTO

COMPETIÇÃO

PRÉ-COMPETIÇÃO

ESCOLA DE NATAÇÃO

Todas as atividades estão direcionadas para a 
prática da natação de competição e de alto 

rendimento (NPD, Natação Adaptada, Águas 
Abertas e Polo Aquático)

.. como tal, todo o modelo de ensino da escola 
terá sempre como cerne a vertente competitiva

A estratégia da escola de natação (Missão, 
Vocação, Objetivos e as Oportunidade e 

Ameaças da envolvente estratégica) terá sempre 
em consideração a estratégia global do clube



QUE RECURSOS TEMOS PARA ENSINAR

ESPAÇOS E 
HORÁRIOS

(2 pistas de 25 m e 2 x 
½ pistas -

segunda a sexta 17:20 
às 20:40 e sábado 

08:40 às 12:40)

FINANCEIROS
(importância da 

elaboração de um 
orçamento e do 

estabelecimento de 
parcerias)

HUMANOS
1 coordenador 

técnico e 5 
professores

MATERIAIS 
ser criterioso na

escolha –
importância do 

inventário



• Crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos

QUEM VAMOS ENSINAR

• Promoção consciente e intencional do desenvolvimento de todos os domínios
(motor, fisiológico, cognitivo, psicológico, sócio-afetivo e de segurança, através da
prevenção do afogamento)

PORQUE VAMOS ENSINAR

• Abordagem multidisciplinar (NPD, PA, NA, SALVAMENTO AQUÁTICO);
• Programa da escola de natação considera a abordagem de forma consciente e 

planeada dos conteúdos das várias áreas em todos os níveis de ensino;
• Momentos festivos que considerem a abordagem multidisciplinar:

• Semanas temáticas (Natal Aquático; Páscoa Aquática; Semana do Salvamento 
Aquático (junho/ julho);

• Festival de encerramento; 
TRABALHO DIÁRIO!!

O QUE VAMOS ENSINAR



• Modelo de ensino capaz de funcionar como um guia orientador do processo de
ensino-aprendizagem para alunos, pais, professores e coordenação técnica,
facilitador da troca de informação entre todos os envolvidos ;

• Modelo de ensino promotor da melhor e mais completa aprendizagem dos alunos;

• Modelo de ensino promotor da motivação para a prática dos alunos, a sua
fidelização à escola de natação e à modalidade;

COMO VAMOS ENSINAR



 OLHOS ABERTOS 
   

NÍVEL A - PEIXINHO

NÍVEL B - GOLFINHO

NÍVEL C - TUBARÃO



ATRIBUIÇÃO DE RECOMPENSAS

Numa fase mais avançada (níveis B e C), em que são atribuídas as recompensas 

mais “difíceis”, deverá ser num momento de avaliação identificado no tempo tendo os 

alunos conhecimento desse momento e preparando-se para a dita aula de avaliação.

Cabe ao professor registar a entrega da 

“recompensa” – lista de presenças e lista 

de tarefas. 

Acompanhamento permanente da 

evolução do aluno.

Facilitar o processo de alteração de 

turma.



CLUBE AQUÁTICO PACENSE | ESCOLA DE NATAÇÃO | VEM NADAR ENTRE CAMPEÕES!

DIA: SEG e QUI 2 NÍVEL: A ALUNOS: 10 PROF: Abel Lopes

3 7 10 14 17 21 24 28 31

643 Andreia Filipa Leal da Costa 2009 x x x x x x

1567 Francisco Maria Neto Alegria 2014

1571 Maria da Silva Ribeiro 2012

1239 Mariana Pereira Melo 2008 x x x

1563 Mateus Oliveira da Costa Gomes 2011

1574 Rafael André Silva Rodrigues 2014

1396 Rodrigo Coelho Gomes 2013 x x x x x

1534 Rodrigo Daniel Silva Gomes 2010 x x x x x

1598 Salvador Leal Marques 2015

1480 Vitoria Silva Santos 2009 x

OBJETIVO

Nº DE 
SÓCIO NOME ANO

OUTUBRO

LISTA DE PRESENÇAS

HORÁRIO: 18:40 - 19:20 FREQUÊNCIA: 



 Gespaços- Gestão Equipamentos Desportivos, EM
1676
12-12-2016

1676.12122016.1SL

 Gespaços- Gestão Equipamentos Desportivos, EM
1676
12-12-2016

1676.12122016.2SL

 Gespaços- Gestão Equipamentos Desportivos, EM
1676
12-12-2016

1676.12122016.SLPASSAGEM DE NÍVEL



DESAFIOS E OBJETIVOS

ü Reforçar a imagem/ marca da Escola de Natação a nível local e regional

ü Aumentar o número de alunos inscritos na Escola de Natação do clube;

ü Aumentar o número de nadadores nos grupos de competição - facilitando o 

recrutamento e integração dos alunos nos grupos de competição;

ü Diminuir a prevalência de erros técnicos nos grupos de competição;




