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CARTA DA QUALIDADE DA ESCOLA DE NATAÇÃO: 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz, iniciou a actividade em 
1990, aquando da abertura da Piscina Municipal de Estremoz e fundação da Secção 
de Natação do Clube. Desde então tem desenvolvido o ensino da natação nos níveis 
de Adaptação ao Meio Aquático, Aprendizagem, Aperfeiçoamento, Manutenção, 
Competição e também desde mais recentemente a Hidroginástica e Hidroterapia, 
regendo-se sempre pelos princípios da qualidade na busca dos melhores resultados e 
satisfação de todas as partes intervenientes. 
A Carta da Qualidade que se apresenta, tem por objectivo definir as boas práticas e 
compromissos necessários das partes envolvidas para um trabalho de Qualidade. 
 
2. A ESCOLA DE NATAÇÃO 
 
A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz é desenvolvida pela Secção 
de Natação, na Piscina Municipal de Estremoz, local onde decorrem todas as 
actividades e se localiza a Secretaria da modalidade. 
  
3. ORGANOGRAMA 
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4. OBJECTIVOS DA ESCOLA DE NATAÇÃO 
 
4.1 Desenvolver a pratica regular de uma actividade desportiva. 
 
4.2 Desenvolver o ensino da Natação para todas as idades a partir dos 3 anos, nos 
níveis de Adaptação ao Meio Aquático, Aprendizagem 1, Aprendizagem 2, 
Aprendizagem 3, Aperfeiçoamento, Aprendizagem e Manutenção de Adultos. 
 
4.3 Desenvolver com o ensino da Natação uma base de formação para futuros atletas 
em competição na modalidade de Natação Pura. 
 
4.4 Desenvolver as actividades de hidroginástica e hidroterapia com todos os 
benefícios que lhes são reconhecidos para os praticantes. 
 
5. CLASSES/HORÁRIOS EM ACTIVIDADE 
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6. COMPROMISSOS DA ESCOLA DE NATAÇÃO 
 
6.1 Desenvolver as actividades entre o início de Setembro e final de Julho do ano 
seguinte (época desportiva), podendo este período sofrer alterações, visto que a piscina 
onde se desenvolvem as actividades não tem gestão própria, mas sim gestão Municipal. 
 
6.2 Prevêem-se apenas as interrupções nas épocas festivas do Natal, Carnaval e Páscoa 
e apenas nos dias em que a piscina se encontre encerrada. Conforme previsto no ponto 
anterior, poderão ocorrer outras interrupções, em função da gestão Municipal. 
 
6.3 Todos os níveis de aprendizagem de natação, hidroginástica e hidroterapia são dados 
por Professores ou Técnicos credenciados e com formação adequada e actualizada, com 
recurso à pedagogia e didáctica indispensáveis. 
 
6.4 As aulas terão inicio com um máximo de 3 minutos de atraso em relação à hora 
prevista, excepto situações de força maior que possam surgir pontualmente. 
 
6.5 O nº máximo de alunos em cada classe é o seguinte: 
Adaptação ao Meio Aquático – 12 
Aprendizagem 1 – 12 
Aprendizagem 2 – 12 
Aprendizagem 3 - 12 
Aperfeiçoamento – 12 
Aprendizagem e Manutenção de Adultos – 12 
Hidroginástica – 20 
Hidroterapia - 14 
 
6.6 Em caso de falta do Professor e sempre que possível, a aula ou aulas realizam-se 
com um professor de substituição, sempre com o objectivo de não perder aulas. 
 
6.7 As aulas serão ministradas com apoio do material necessário, em quantidade e 
qualidade indispensáveis. Sempre que seja pertinente e possível, adquirem-se novos 
materiais, quer seja para repor equipamentos existentes ou inovar e variar nos exercícios 
realizados para os objectivos desejados. 
 
6.8 Os resultados têm avaliação e monitorização periódica e regular ao longo da época. 
 
6.9 Além das actividades regulares ao longo da época, a Escola de Natação realiza e 
participa noutras actividades, como gala anual do Clube, convívios de Natal, festival de 
Escolas, convívios de fim de época e comemoração do dia do Pai, dia da Mãe e dia da 
Criança. 
 
6.10 Usar através de todos os colaboradores, de boa ética desportiva, respeito e amizade 
com alunos, funcionários da Piscina Municipal e demais utentes da instalação 
desportiva e população em geral. 
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7. COMPROMISSOS DOS ALUNOS 
 
7.1 Frequentar assiduamente as classes em que se inscreve, com consciência de que só 
deste modo será possível obter os resultados visados. 
 
7.2 Informar os serviços da Escola de Natação em caso de falta prolongada ou 
desistência. 
 
7.3 Quando pretender, solicitar previamente compensação de aulas perdidas, o que será 
possível dentro de classes idênticas à classe em que está inscrito e não viole o nº de 
alunos máximo dessa classe. 
 
7.4 Desenvolver relações de boa ética desportiva, bom comportamento, respeito e 
amizade com colegas, professores e funcionários. 
 
7.5 Cumprir o regulamento da Piscina Municipal e da Escola de Natação.   
 
7.6 Apresentar sugestões para o funcionamento da Escola de Natação e Piscina 
Municipal. 
 
 
  
 

 


