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REGULAMENTO DA ESCOLA DE NATAÇÃO: 

CAPITULO PRIMEIRO 
(Organização) 
 

1. A Escola de Natação do Clube de Futebol de Estremoz é desenvolvida pela Secção da 
respectiva modalidade. 

 
2. As actividades da Escola de Natação desenvolvem-se na piscina municipal de 
Estremoz, mediante protocolo de cedência das instalações, celebrado entre o CF 
Estremoz e Câmara Municipal de Estremoz. 

 
3. O presente regulamento destina-se ao funcionamento da Escola de Natação, devendo 
ser cumprido pelas partes intervenientes (colaboradores da Escola de Natação e alunos). 

 
CAPITULO SEGUNDO 
(Funcionamento) 
 

1. Horário de secretaria da Escola de Natação, para apoio e prestação dos serviços 
necessários à frequência das aulas: 

 
2. Horário das classes para a época 2018/2019, de acordo com os níveis disponíveis: 
Adaptação ao Meio Aquático, Aprendizagem 1, Aprendizagem 2, Aprendizagem 3 
Aperfeiçoamento, Aprendizagem e Manutenção de Adultos, Hidroginástica e 
Hidroterapia. 
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3. As aulas decorrem ao longo da época desportiva, com início em Setembro e término 
no final de Julho do ano seguinte. Este período poderá sofrer alterações, em função da 
gestão Municipal da piscina. 

 
4. 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 da piscina. 

 
5. Em caso de falta do Professor e sempre que possível, a aula ou aulas realizam-se com 
um professor de substituição. No caso das interrupções imprevistas, é possível 
compensar aulas, dentro de classes idênticas à classe em que está inscrito e desde que 
não viole o nº de alunos máximo dessa classe. 

 
6. O nº máximo de alunos em cada classe é o seguinte: 
Adaptação ao Meio Aquático – 12 
Aprendizagem 1 – 12 
Aprendizagem 2 – 12 
Aprendizagem 3 - 14 
Aperfeiçoamento – 16 
Aprendizagem e Manutenção de Adultos – 12 
Hidroginástica – 20 
Hidroterapia – 14 

 
CAPITULO TERCEIRO 
(Acesso às aulas) 
 

1. Para entrada nas aulas é imprescindível fazer a inscrição, ou renovação de inscrição 
de acordo com o seguinte: 
1.1 Preencher ficha própria  
1.2 Entregar copia do cartão de cidadão (a pedir se necessário para o seguro desportivo) 
1.3 Efectuar o pagamento no valor de 7€, que inclui o seguro e valida a inscrição para a 
época em causa, em caso de nova inscrição. Em caso de renovação o valor a pagar é de 
3€. 
1.4 Definir a classe e horário a frequentar. 
1.5 Entregar declaração médica, caso a prática das aulas para que se inscreve, seja por 
recomendação médica. 

 
 
CAPITULO QUARTO 
(Frequência das aulas e lista de espera) 
 

1. Para frequentar as aulas é indispensável: 
1.1 Efectuar o pagamento da mensalidade até ao dia 8 do respectivo mês, sendo os 
preços a praticar os seguintes: 
Uma Aula / semana – 17 €uros 
Duas Aulas / semana – 22 €uros 
Três Aulas / semana – 32 €uros 
Quatro Aulas / semana – 38 €uros 
Cinco Aulas / semana – 42 €uros 
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1.2 Os sócios do Clube de Futebol de Estremoz têm um desconto de 2€ em qualquer 
uma das mensalidades. 
1.3 No acto do pagamento da primeira mensalidade, é entregue o cartão de praticante, 
que deverá ser apresentado na secretaria da Escola de Natação sempre que é feito o 
pagamento de qualquer mensalidade, bem como na recepção da piscina no início de 
todas as aulas. 

 
2. Caso não se verifique nenhuma presença em qualquer dos meses e o aluno tenha feito 
aviso prévio, há lugar à dispensa do pagamento da mensalidade. 

 
3. Cumprindo o regulamento da piscina municipal, o material a usar obrigatoriamente é 
o seguinte: 
3.1 Touca 
3.2 Fato de banho/calções em Lycra 
3.3 Chinelos 
3.4 As crianças até aos 3 anos de idade (inclusive) têm que usar fralda impermeável 
3.5 Também de acordo com o regulamento da piscina municipal (que está disponível 
para consulta na recepção da piscina), as crianças com 8 ou mais anos de idade já não 
poderão estar acompanhadas no balneário. 
 
4. No caso de alguma das classes atingir o nº máximo de alunos previsto no ponto 6 do 
capitulo segundo, é criada a lista de espera para os alunos que venham a inscrever-se na 
respectiva classe. 
4.1 A entrada na classe é feita por ordem da lista de espera. 
 
CAPITULO QUINTO 
(Avaliação e transição de nível) 
 
 1. Os alunos das classes de natação são avaliados de acordo com o caderno pedagógico-
didáctico em uso. 
1.1 As competências dos alunos são analisadas de acordo com o sistema definido. 
1.2 A transição de nível é feita de acordo com as regras definidas para o efeito. 
 
       

CAPITULO SEXTO 
(Compromissos da Escola de Natação) 
 

1. 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. 
 
2. As aulas terão início com um máximo de 3 minutos de atraso em relação à hora 
prevista, excepto situações de força maior que possam surgir pontualmente. 
 
3. 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. 
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4. Além das actividades regulares ao longo da época e sempre que possível, 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. 
 
5. 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. 
 
 
CAPITULO SÉTIMO 
(Compromissos dos alunos) 
 
1. Frequentar assiduamente as classes em que se inscreve, com consciência de que só 
deste modo será possível obter os resultados visados. 
 
2. Informar os serviços da Escola de Natação em caso de falta prolongada ou 
desistência. 
 
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. 

 
4. Desenvolver relações de boa ética desportiva, bom comportamento, respeito e 
amizade com colegas, professores e funcionários. 
 
5. Cumprir o regulamento da Piscina Municipal (disponível na recepção da piscina) e da 
Escola de Natação (disponível na secretaria da Secção de Natação).   
 
6. Apresentar sugestões para o funcionamento da Escola de Natação e Piscina 
Municipal. 
 
 
 
CAPITULO OITAVO 
(Casos omissos) 
 
1. Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Escola de Natação 
do Clube de Futebol de Estremoz, de acordo com a envolvência da actividade e 
objectivos determinados. 


