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CADERNO PEDAGOGICO-DIDACTICO: 

ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO – SEGUNDA INFANCIA EM DIANTE 
1_Orientações gerais para o professor 

• Nível a desenvolver com aulas de 30 minutos 2 vezes por semana. 

• Espaço disponível de 2 ou 3 pistas conforme o mapa de utilização definido para a piscina, sempre num dos lados (pistas 1 e 2 ou 5 e 6). 

• Aulas a ministrar com o professor dentro de água, recorrendo sempre que necessário ao uso de braçadeiras, devido à profundidade da 

piscina e baixa estatura das crianças na faixa etária visada.  

2_Procedimento para integração do aluno 

• Inscrição na secretaria, com inquérito verbal acerca da experiência aquática do praticante, com posterior informação ao professor. 

• Idade e conhecimento das competências do aluno por parte do professor como factores para integração. 

• A primeira aula como avaliação inicial, segundo o sistema estabelecido, no caso de alunos sem histórico na escola de natação. 

3_Perfil inicial do aluno 

• Crianças com 3,4 ou 5 anos de idade (salvo excepções justificadas). 

• Crianças sem qualquer competência no meio aquático 

• Crianças com algumas competências, ao nível da respiração, equilíbrio e propulsão, mas 

sem as competências necessárias para o nível de aprendizagem 1. 

4_Horários disponíveis 

 

• 2ª e 4ª feira – 18:15 às 18:45 h 

• 2ª e 4ª feira – 19:30 às 20:00 h 

5_Objectivos do nível de aprendizagem 

• Familiarização com o meio aquático 

• Imersão na água. 

• Imersão com expiração pela boca. 

• Imersão com expiração pelo nariz. 

• Orientação durante a imersão. 

• Equilíbrio ventral com deslize (posição hidrodinâmica). 

• Equilíbrio dorsal com deslize (posição hidrodinâmica). 

• Salto para a água, (de pé) a partir do bordo. 

• Mergulho para a água, (de cabeça) a partir do bordo. 

• Iniciação à propulsão de pernas em equilíbrio ventral. 

• Iniciação à propulsão de pernas em equilíbrio dorsal.  

6_Conteúdos nucleares do nível de 

aprendizagem 

 

• Familiarização com o meio aquático, 

professor e colegas 

• Respiração 

• Equilíbrio ventral e dorsal (posição 

hidrodinâmica) 

• Destrezas 

• Iniciação à propulsão de pernas 
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7_Modelo de planeamento das aulas e docência do nível de aprendizagem 

 

Conteúdos nucleares Objectivos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
Familiarização com as 

aulas 

Familiarização com o meio aquático, 

professor e colegas 

           

 

Respiração 

Imersão            

Expiração            

Orientação na imersão             

 

Equilíbrio (posição 

hidrodinâmica) 

Equilíbrio ventral com deslize (posição 

hidrodinâmica). 

           

Equilíbrio dorsal com deslize (posição 

hidrodinâmica). 

           

Destrezas Salto para a água de pé            

Mergulho de cabeça            

 

Propulsão de pernas 

Iniciação à propulsão de pernas em 

equilíbrio ventral. 

           

Iniciação à propulsão de pernas em 

equilíbrio dorsal. 
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8_Exercícios-critério 

       Familiarização com as aulas 

• Com o professor ou em grupo, recolher objectos à superfície da água. 

Respiração 

•  De mãos dadas com colega ou professor, realizar imersão completa na água, com 

expiração pela boca e nariz. 

• Deslocar-se em imersão por dentro de arcos seguindo um pequeno circuito. 

Equilíbrio (posição hidrodinâmica) 

• Com ajuda do professor ou impulso na parede, realizar deslize ventral com “esparguete” 

e expiração em simultâneo (posição hidrodinâmica). 

• Com ajuda do professor ou impulso na parede, realizar deslize dorsal com “esparguete”. 

Destrezas 

• A partir do bordo, saltar de pé para a água, com posterior impulso dos pés no fundo. 

• A partir do bordo, mergulhar de cabeça para a água, mantendo a posição hidrodinâmica 

até regressar à superfície. 

Propulsão de pernas 

• Com prancha, realizar batimento de pernas crol com respiração, mantendo o devido 

equilíbrio. 

• Com prancha, realizar batimento de pernas costas, mantendo o devido equilíbrio. 

9_Nº máximo de alunos e espaço disponível 

• Máximo de 12 alunos 

• Nº médio de alunos na época anterior - 9 

• Espaço disponível de 2/3 pistas 

10_Perfil final do aluno 

• Aluno familiarizado com o meio aquático, colegas, professor, regras e rotinas. 

• Domina a imersão e expiração na água com aplicação em exercícios que requerem 

algum ritmo respiratório. 

• Domina o equilíbrio ventral e dorsal com aplicação na iniciação à propulsão de pernas. 

• Salta de pé e em mergulho de cabeça para a água mostrando à vontade na água. 

 

11_Passagem de nível de aprendizagem 

• Sob proposta do professor, depois da 

realização de qualquer avaliação prevista. 
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APRENDIZAGEM 1 – INICIAÇÃO ÀS TÉCNICAS ALTERNADAS 
1_Orientações gerais para o professor 

• Nível a desenvolver com aulas de 30 minutos 2 vezes por semana. 

• Espaço disponível de 2 pistas conforme o mapa de utilização definido para a piscina, sempre num dos lados (pistas 1 e 2 ou 5 e 6). 

• Aulas a ministrar com o professor dentro de água, sempre que necessário. 

  

2_Procedimento para integração do aluno 

• Inscrição na secretaria, com inquérito verbal acerca da experiência aquática do praticante, com posterior informação ao professor. 

• Idade e conhecimento das competências do aluno por parte do professor como factores para integração. 

• A primeira aula como avaliação inicial, segundo o sistema estabelecido, no caso de alunos sem histórico na escola de natação. 

3_Perfil inicial do aluno 

• Crianças com 5,6 ou 7 anos de idade (salvo excepções justificadas). 

• Crianças com algumas competências no meio aquático já adquiridas. 

• Crianças com o nível de adaptação ao meio aquático concluído. 

4_Horários disponíveis 

 

• 3ª e 5ª feira – 17:45 às 18:15 h 

• 2ª e 6ª feira – 20:00 às 20:30 h 

 

5_Objectivos do nível de aprendizagem 

• Desenvolvimento/confirmação da imersão na água. 

• Desenvolvimento/confirmação da imersão com expiração pela boca. 

• Desenvolvimento/confirmação da imersão com expiração pelo nariz. 

• Orientação durante a imersão e recolha de objectos no fundo. 

• Desenvolvimento/confirmação do equilíbrio ventral com deslize (posição 

hidrodinâmica). 

• Desenvolvimento/confirmação do equilíbrio dorsal com deslize (posição 

hidrodinâmica). 

• Iniciação à Técnica de Crol.  

• Iniciação à Técnica de Costas.  

• Salto para a água, (de pé) a partir do bordo. 

• Mergulho para a água, (de cabeça) a partir do bordo. 

• Cambalhota para a frente. 

6_Conteúdos nucleares do nível de 

aprendizagem 

• Respiração 

• Equilíbrio ventral e dorsal (posição 

hidrodinâmica) 

• Técnica de crol 

• Técnica de costas 

• Destrezas 
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7_Modelo de planeamento das aulas e docência do nível de aprendizagem 

 

Conteúdos nucleares Objectivos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
 

Respiração 

Imersão            

Expiração            

Orientação na imersão             

 

Equilíbrio (posição 

hidrodinâmica) 

Equilíbrio ventral com deslize (posição 

hidrodinâmica). 

           

Equilíbrio dorsal com deslize (posição 

hidrodinâmica). 

           

 

 

Técnica de crol 

 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MI com respiração e 1 MS            

Propulsão de MI com respiração e 2 MS            

 

Técnica de costas 

Propulsão de MI            

Propulsão de MI com 1 MS            

Propulsão de MI com 2 MS            

 

Destrezas 

Salto para a água de pé            

Mergulho de cabeça            

Cambalhota para a frente            
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8_Exercícios-critério 

Respiração 

•  Fazer “Golfinhos”, apanhando objectos no fundo com expiração 

Equilíbrio (posição hidrodinâmica) 

• Com impulso na parede, realizar deslize ventral em posição hidrodinamica com 

expiração e sem prancha. 

• Com impulso na parede, realizar deslize dorsal em posição hidrodinamica e sem 

prancha. 

Técnica de crol 

• Batimento de MI crol, coordenados com respiração lateral (com prancha). 

• Batimento de MI crol, em coordenação com respiração lateral e 1 MS (com prancha). 

• Batimento de MI crol, em coordenação com respiração e MS (com prancha). 

Técnica de costas 

• Batimento de MI costas, (com prancha). 

• Batimento de MI costas, em coordenação com 1 MS (com prancha). 

• Batimento de MI costas, em coordenação MS (com prancha). 

Destrezas 

• Salto de pé para a água com forte impulso e com a menor perturbação possível da água. 

• Mergulho de cabeça para a água com forte impulso e com a menor perturbação possível 

da água. 

• Cambalhota para frente 

9_Nº máximo de alunos e espaço disponível 

• Máximo de 12 alunos 

• Nº médio de alunos na época anterior - 8 

• Espaço disponível de 2 pistas 

10_Perfil final do aluno 

• Aluno familiarizado com colegas, professor, regras e rotinas. 

• Domina o equilíbrio ventral, dorsal, posição hidrodinâmica e respiração. 

• Realiza razoavelmente as técnicas de crol e costas com coordenação entre MI, MS e 

respiração (15 a 20 m) com prancha. 

• Salta de pé e em mergulho de cabeça para a água mostrando à vontade na água. 

• Realiza cambalhota para a frente. 

 

11_Passagem de nível de aprendizagem 

• Sob proposta do professor, depois da 

realização de qualquer avaliação prevista. 
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APRENDIZAGEM 2 – DESENVOLVIMENTO DAS TÉCNICAS ALTERNADAS COM PARTIDA E VIRAGEM 
1_Orientações gerais para o professor 

• Nível a desenvolver com aulas de 45 minutos 2 vezes por semana. 

• Espaço disponível de 2 pistas conforme o mapa de utilização definido para a piscina, sempre num dos lados (pistas 1 e 2 ou 5 e 6). 

  

2_Procedimento para integração do aluno 

• Inscrição na secretaria, com inquérito verbal acerca da experiência aquática do praticante, com posterior informação ao professor. 

• Idade e conhecimento das competências do aluno por parte do professor como factores para integração. 

• A primeira aula como avaliação inicial, segundo o sistema estabelecido, no caso de alunos sem histórico na escola de natação. 

3_Perfil inicial do aluno 

• Crianças com 7, 8 ou 9 anos de idade (salvo excepções justificadas). 

• Crianças com algumas competências no meio aquático já adquiridas. 

• Crianças com o nível de aprendizagem 1 concluído. 

4_Horários disponíveis 

• 3ª e 5ª feira – 18:15 às 19:00 h  

• 2ª e 6ª feira – 18:45 às 19:30 h 

 

5_Objectivos do nível de aprendizagem 

• Desenvolvimento/confirmação da respiração e posição hidrodinâmica. 

• Desenvolvimento da Técnica de Crol. 

• Desenvolvimento da Técnica de Costas. 

• Iniciação à Técnica de Bruços. 

• Iniciação à Técnica de Mariposa. 

• Iniciação às Técnicas de Partida, Viragem e Chegada referentes às Técnicas alternadas. 

 

6_Conteúdos nucleares do nível de 

aprendizagem 

• Respiração/Equilíbrio ventral e dorsal 

(posição hidrodinâmica) 

• Técnica de crol. 

• Técnica de costas. 

• Iniciação à técnica de bruços. 

• Iniciação à técnica de mariposa. 

• Partidas, viragens e chegadas (técnicas 

alternadas) 

• Conteúdos de Polo e Artística 
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7_Modelo de planeamento das aulas e docência do nível de aprendizagem 

Conteúdos nucleares Objectivos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
 

Respiração/equilíbrio 

(posição hidrodinâmica) 

Respiração            

Equilíbrio ventral em PHF            

Equilibrio dorsal em PHF            

 

Técnica de crol 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MI com respiração e 1 MS            

Técnica completa com respiração bilateral; 

partida, viragem e chegada 

           

 

Técnica de costas 

 

Propulsão de MI            

Propulsão de MI com 1 MS            

Técnica completa; partida, viragem e chegada 

 

           

 

Iniciação à  

técnica de bruços 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MS com respiração            

Técnica completa            

 

Iniciação à  

técnica de mariposa 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MS com respiração            

Técnica completa            

Outras disciplinas Conteúdos de Polo Aquático            

Conteúdos de Natação Artística            
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8_Exercícios-critério 

 

Respiração/equilíbrio (posição hidrodinâmica) 

•  Fazer “Golfinhos”, apanhando objectos no fundo com expiração 

• Com impulso na parede, realizar deslize ventral em posição hidrodinamica com expiração e 

sem prancha. 

• Com impulso na parede, realizar deslize dorsal em posição hidrodinamica e sem prancha. 

 

Técnica de crol 

• Batimento de MI crol, coordenados com respiração lateral (sem prancha). 

• Batimento de MI crol, em coordenação com respiração lateral e 1 MS (sem prancha). 

• Nadar crol completo com respiração bilateral (sem prancha). 

• Mergulho de cabeça do bloco com sub-aquático correcto para partida de crol. 

• Cambalhota para a frente junto à parede, precedida de nado crol. 

• Nado de crol com chegada à parede com uma mão. 

 

Técnica de costas 

• Batimento de MI costas, (sem prancha). 

• Batimento de MI costas, em coordenação com 1 MS (sem prancha). 

• Nadar costas completo (sem prancha). 

• Com impulso no fundo da piscina, realizar movimento da partida de costas por cima de 

“esparguete”. 

• Cambalhota para a frente junto à parede, precedida de rotação e nado costas. 

• Nado de costas com chegada à parede com uma mão, contando braçadas a partir das bandeiras. 

 

 

 

 

 

 

9_Nº máximo de alunos e espaço disponível 

• Máximo de 12 alunos 

• Nº médio de alunos na época anterior - 

10 

• Espaço disponível de 2 pistas 
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Técnica de bruços 

• Fazer pernada bruços em coordenação com a respiração (com prancha). 

• Fazer braçada bruços em coordenação com respiração (com pernas crol). 

• Nado completo de bruços com coordenação entre MI/MS e respiração. 

      

      Técnica de mariposa 

• Fazer pernada mariposa em coordenação com a respiração (com prancha). 

• Fazer pernada mariposa em coordenação com 1 MS e respiração (com prancha). 

• Nado mariposa completo com coordenação entre MI/MS e respiração. 

 

10_Perfil final do aluno 

• Aluno familiarizado com colegas, professor, regras, rotinas e com gosto pela natação. 

• Domina o equilíbrio ventral, dorsal, posição hidrodinâmica e respiração. 

• Realiza com boa técnica crol e costas com coordenação entre MI, MS e respiração em 25 a 50 

metros, com competência mínima para partir, virar e chegar. 

• Realiza rudimentarmente as técnicas de bruços e mariposa com coordenação entre MI, MS e 

respiração em 15 a 25 metros. 

 

11_Passagem de nível de aprendizagem 

• Sob proposta do professor, depois da 

realização de qualquer avaliação prevista. 
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APRENDIZAGEM 3 – DESENVOLVIMENTO DAS TÉCNICAS SIMULTÂNEAS COM PARTIDA E VIRAGEM 
1_Orientações gerais para o professor 

• Nível a desenvolver com aulas de 45 minutos 2 vezes por semana. 

• Espaço disponível de 2 pistas conforme o mapa de utilização definido para a piscina, sempre num dos lados (pistas 1 e 2 ou 5 e 6). 

  

2_Procedimento para integração do aluno 

• Inscrição na secretaria, com inquérito verbal acerca da experiência aquática do praticante, com posterior informação ao professor. 

• Idade e conhecimento das competências do aluno por parte do professor como factores para integração. 

• A primeira aula como avaliação inicial, segundo o sistema estabelecido, no caso de alunos sem histórico na escola de natação. 

3_Perfil inicial do aluno 

• Crianças com 9, 10, 11 ou 12 anos de idade (salvo excepções justificadas). 

• Crianças com algumas competências no meio aquático já adquiridas. 

• Crianças com o nível de aprendizagem 2 concluído. 

4_Horários disponíveis 

• 2ª e 6ª feira – 18:45 às 19:30 h  

• 3ª e 5ª feira – 19:00 às 19:45 h 

 

5_Objectivos do nível de aprendizagem 

• Desenvolvimento/confirmação da respiração e posição hidrodinâmica. 

• Aperfeiçoamento da Técnica de Crol. 

• Aperfeiçoamento da Técnica de Costas. 

• Desenvolvimento da Técnica de Bruços. 

• Desenvolvimento da Técnica de Mariposa. 

• Desenvolvimento das Técnicas de Partida, Viragem e Chegada referentes às 4 Técnicas de 

Nado. 

 

6_Conteúdos nucleares do nível de 

aprendizagem 

• Respiração/Equilíbrio ventral e dorsal 

(posição hidrodinâmica) 

• Técnica de crol. 

• Técnica de costas. 

• Técnica de bruços. 

• Técnica de mariposa. 

• Partidas, viragens e chegadas (4 técnicas) 

• Conteúdos de Polo e Artística 
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7_Modelo de planeamento das aulas e docência do nível de aprendizagem 

Conteúdos nucleares Objectivos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
 

Respiração/equilíbrio 

(posição hidrodinâmica) 

Respiração            

Equilíbrio ventral em PHF            

Equilibrio dorsal em PHF            

 

Técnica de crol 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MI com respiração e 1 MS            

Técnica completa com respiração bilateral; 

partida, viragem e chegada 

           

 

Técnica de costas 

 

Propulsão de MI            

Propulsão de MI com 1 MS            

Técnica completa; partida, viragem e chegada 

 

           

 

Técnica de bruços 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MS com respiração            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

 

Técnica de mariposa 

 

 

Propulsão de MI com respiração            

Propulsão de MS com respiração            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

Outras disciplinas Conteúdos de Polo Aquático            

Conteúdos de Natação Artistica            
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8_Exercícios-critério 

Respiração/equilíbrio (posição hidrodinâmica) 

•  Fazer “Golfinhos”, apanhando objectos no fundo com expiração 

• Com impulso na parede, realizar deslize ventral em posição hidrodinamica com expiração e 

sem prancha. 

• Com impulso na parede, realizar deslize dorsal em posição hidrodinamica e sem prancha. 

Técnica de crol 

• Batimento de MI crol, coordenados com respiração lateral (sem prancha). 

• Batimento de MI crol, em coordenação com respiração lateral e 1 MS (sem prancha). 

• Nadar crol completo com respiração bilateral (sem prancha). 

• Partida de crol a partir do bloco com sub-aquático. 

• Viragem de crol. 

• Chegada de crol. 

Técnica de costas 

• Batimento de MI costas, (sem prancha). 

• Batimento de MI costas, em coordenação com 1 MS (sem prancha). 

• Nadar costas completo (sem prancha). 

• Partida de costas com sub-aquático. 

• Viragem de costas. 

• Chegada de costas. 

Técnica de bruços 

• Fazer pernada bruços em coordenação com a respiração (com prancha). 

• Fazer braçada bruços em coordenação com respiração (com pernas crol). 

• Nado completo de bruços com coordenação entre MI/MS e respiração. 

• Mergulho de cabeça do bloco com sub-aquático correcto para partida de bruços. 

• Realizar viragem de bruços seguida do respectivo sub-aquático, iniciando o movimento com as 

2 mãos na parede. 

• Nado de bruços a partir das bandeiras, com chegada à parede com as 2 mãos. 

 

 

9_Nº máximo de alunos e espaço disponível 

• Máximo de 12 alunos 

• Nº médio de alunos na época anterior - 

10 

• Espaço disponível de 2 pistas 
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      Técnica de mariposa 

• Fazer pernada mariposa em coordenação com a respiração (com prancha). 

• Fazer braços mariposa com respiração (com pernas crol). 

• Nado mariposa completo com coordenação entre MI/MS e respiração. 

• Mergulho de cabeça do bloco com sub-aquático correcto para partida mariposa. 

• Realizar viragem de mariposa seguida do respectivo sub-aquático, iniciando o movimento com 

as 2 mãos na parede. 

• Nado de mariposa a partir das bandeiras, com chegada à parede com as 2 mãos. 

10_Perfil final do aluno 

• Aluno familiarizado com colegas, professor, regras, rotinas e com gosto pela natação. 

• Domina o equilíbrio ventral, dorsal, posição hidrodinâmica e respiração. 

• Realiza com boa técnica crol e costas com coordenação entre MI, MS e respiração em 25 a 50 

metros, com competência mínima para partir, virar e chegar. 

• Realiza minimamente as técnicas de bruços e mariposa com coordenação entre MI, MS e 

respiração em 15 a 35 metros, com partidas, viragem e chegadas rudimentares. 

 

11_Passagem de nível de aprendizagem 

• Sob proposta do professor, depois da 

realização de qualquer avaliação prevista. 
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APERFEIÇOAMENTO 
1_Orientações gerais para o professor 

• Nível a desenvolver com aulas de 45 minutos 2 vezes por semana. 

• Espaço disponível de 2 pistas conforme o mapa de utilização definido para a piscina, sempre num dos lados (pistas 1 e 2 ou 5 e 6). 

  

2_Procedimento para integração do aluno 

• Inscrição na secretaria, com inquérito verbal acerca da experiência aquática do praticante, com posterior informação ao professor. 

• Idade e conhecimento das competências do aluno por parte do professor como factores para integração. 

• A primeira aula como avaliação inicial, no caso de alunos sem histórico na escola de natação. 

3_Perfil inicial do aluno 

• Alunos com 13, 14 ou 15 anos de idade (salvo excepções justificadas). 

• Alunos com algumas competências nas técnicas de nado já adquiridas. 

• Alunos com o nível de aprendizagem 3 concluído. 

4_Horários disponíveis 

• 4ª e 6ª feira – 17:30 às 18:15 h 

 

5_Objectivos do nível de aprendizagem 

 

• Aperfeiçoamento da Técnica de Crol. 

• Aperfeiçoamento da Técnica de Costas. 

• Aperfeiçoamento da Técnica de Bruços. 

• Aperfeiçoamento da Técnica de Mariposa. 

• Aperfeiçoamento das Técnicas de Partida, Viragem e Chegada referentes às 4 Técnicas de 

Nado. 

• Desenvolvimento da capacidade aeróbia e anaeróbia. 

 

6_Conteúdos nucleares do nível de 

aprendizagem 

• Técnica de crol. 

• Técnica de costas. 

• Técnica de bruços. 

• Técnica de mariposa. 

• Partidas, viragens e chegadas (4 técnicas) 

• Capacidade aeróbia/anaeróbia 

• Conteúdos de Polo e Artística 
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7_Modelo de planeamento das aulas e docência do nível de aprendizagem 

Conteúdos nucleares Objectivos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
 

Técnica de crol 

Propulsão de MI/MS            

Coordenação MI/MS com respiração            

Técnica completa com respiração bilateral; 

partida, viragem e chegada 

           

 

Técnica de costas 

 

Propulsão de MI/MS            

Coordenação MI/MS            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

 

Técnica de bruços 

Propulsão MI/MS             

Coordenação MI/MS com respiração            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

 

Técnica de mariposa 

 

 

Propulsão de MI/MS            

Coordenação MI/MS com respiração            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

Capacidade aeróbia A1/A2            

A3/A4            

Capacidade anaeróbia LA/AL             

 

Outras disciplinas 

Conteúdos de Polo Aquático            

Conteúdos de Natação Artística            
 



CF ESTREMOZ 

ESCOLA DE NATAÇÃOESCOLA DE NATAÇÃOESCOLA DE NATAÇÃOESCOLA DE NATAÇÃO    

 17

8_Exercícios-critério 

Técnica de crol 

• MI crol, coordenados com respiração lateral (sem prancha). 

• Nado crol realizando 2 braçadas seguidas cada MS com respiração na 2ª (sem prancha). 

• Nadar crol completo com respiração bilateral. 

• Partida de crol com sub-aquático correcto e nado de 15m. 

• Viragem de crol com cambalhota, seguida de sub-aquático e nado até aos 10m. 

• Chegada de crol. 

Técnica de costas 

• MI costas, coordenados entre si (sem prancha). 

• Nado costas, realizando 2 braçadas seguidas cada MS (sem prancha). 

• Nadar costas completo. 

• Partida de costas do bloco, com sub-aquático correcto e nado de 15m. 

• Viragem de costas, seguida do respectivo sub-aquático e nado até aos 10m. 

• Chegada de costas. 

Técnica de bruços 

• MI bruços com respiração (com prancha). 

• MS bruços com respiração e pernas crol. 

• Nado completo de bruços com coordenação entre MI/MS e respiração. 

• Partida de bruços com sub-aquático correcto e nado de 15m. 

• Viragem de bruços seguida do respectivo sub-aquático e nado até aos 10m. 

• Chegada de bruços.. 

      Técnica de mariposa 

• MI mariposa com respiração (com prancha). 

• MS mariposa com respiração e pernas crol. 

• Nado mariposa completo com coordenação entre MI/MS e respiração. 

• Partida de mariposa com sub-aquático correcto e nado de 15m. 

• Viragem de mariposa seguida do respectivo sub-aquático, e nado até aos 10m. 

• Chegada de mariposa. 

 

9_Nº máximo de alunos e espaço disponível 

• Máximo de 14 alunos 

• Nº médio de alunos na época anterior - 8 

• Espaço disponível de 2 pistas 
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Capacidade aeróbia 

• 4x100 metros, descansa 30” (crol/alternando E). 

• 4x50 metros, sai a 1’10” (crol/alternando E). 

Capacidade anaeróbia 

• 4x25 metros, 1 cada técnica a 100%, descansa 3’. 

• 4x15 metros, 1 cada técnica a 100% (partida, viragem ou chegada), descansa 2’30”. 

 

10_Perfil final do aluno 

• Aluno familiarizado com colegas, professor, regras, rotinas e com gosto pela natação e 

actividade fisica. 

• Domina as técnicas de crol e costas, com competência para partir, virar e chegar. 

• Realiza razoavelmente as técnicas de bruços e mariposa, com competência mínima para partir, 

virar e chegar. 

• Aluno com uma capacidade aeróbia que permite nadar 200 a 400 metros consecutivos. 

• Aluno com capacidade anaeróbia que permite nadar distâncias entre os 15 e 50 metros em alta 

intensidade, sem comprometer a técnica de nado. 

 

 

11_Passagem de nível de aprendizagem 

• Sob proposta do professor, depois da 

realização de qualquer avaliação prevista. 
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APRENDIZAGEM E MANUTENÇÃO DE ADULTOS 
1_Orientações gerais para o professor 

• Nível a desenvolver com aulas de 45 minutos 2 vezes por semana. 

• Espaço disponível de 2 pistas conforme o mapa de utilização definido para a piscina, sempre num dos lados (pistas 1 e 2 ou 5 e 6). 

  

2_Procedimento para integração do aluno 

• Inscrição na secretaria, com inquérito verbal acerca da experiência aquática do praticante e registo de recomendação médica (caso exista), com 

posterior informação ao professor. 

• Idade do aluno como factor para integração. 

• A primeira aula como avaliação inicial, segundo o sistema estabelecido, no caso de alunos sem histórico na escola de natação. 

3_Perfil inicial do aluno 

• Alunos com 16 ou mais anos de idade (salvo excepções justificadas). 

• Alunos com ou sem competências nas técnicas de nado já adquiridas. 

• Alunos com o nível de aperfeiçoamento concluído. 

4_Horários disponíveis 

• 2ª e 4ª feira – 17:30 às 18:15 h 

• 3ª e 5ª feira – 19:45 às 20:30 h 

 

5_Objectivos do nível de aprendizagem 

• Iniciação/Aperfeiçoamento da respiração. 

• Iniciação/Aperfeiçoamento do equilíbrio (posição hidrodinâmica). 

• Iniciação/Aperfeiçoamento da Técnica de Crol. 

• Iniciação/Aperfeiçoamento da Técnica de Costas. 

• Iniciação/Aperfeiçoamento da Técnica de Bruços. 

• Iniciação/Aperfeiçoamento da Técnica de Mariposa. 

• Iniciação/Aperfeiçoamento das Técnicas de Partida, Viragem e Chegada referentes às 4 

Técnicas de Nado. 

• Desenvolvimento da capacidade aeróbia. 

 

6_Conteúdos nucleares do nível de 

aprendizagem 

• Respiração 

• Equilíbrio (posição hidrodinâmica). 

• Técnica de crol. 

• Técnica de costas. 

• Técnica de bruços. 

• Técnica de mariposa. 

• Partidas, viragens e chegadas (4 

técnicas). 

• Capacidade aeróbia. 
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7_Modelo de planeamento das aulas e docência do nível de aprendizagem 

Conteúdos nucleares Objectivos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
 

Respiração/Equilíbrio 

(posição hidrodinâmica) 

Respiração            

Equilíbrio ventral em PHF            

Equilibrio dorsal em PHF            

 

Técnica de crol 

 

Propulsão de MI/MS            

Coordenação MI/MS com respiração            

Técnica completa com respiração bilateral; 

partida, viragem e chegada 

           

 

Técnica de costas 

 

Propulsão de MI/MS            

Coordenação MI/MS            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

 

Técnica de bruços 

Propulsão MI/MS             

Coordenação MI/MS com respiração            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

 

Técnica de mariposa 

 

 

Propulsão de MI/MS            

Coordenação MI/MS com respiração            

Técnica completa; partida, viragem e chegada            

Capacidade aeróbia A1/A2            

A3/A4            

Capacidade anaeróbia AL/LA            

NOTA: Tendo em conta as idades dos alunos e diversidade de níveis que apresentam, os objectivos poderão ser ajustados periodicamente e de acordo 

com as capacidades/limitações de cada um. 
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8_Exercícios-critério 

Respiração/equilíbrio (posição hidrodinâmica) 

• Com apoio (prancha ou “esparguete”), realizar imersão na água, com expiração/inspiração. 

• Com impulso na parede, realizar deslize ventral em posição hidrodinâmica com expiração 

(com prancha). 

• Com impulso na parede, realizar deslize dorsal em posição hidrodinâmica (com prancha). 

Técnica de crol 

• MI crol, coordenados com respiração lateral (com prancha). 

• Nado crol realizando 2 braçadas seguidas cada MS com respiração na 2ª. 

• Nadar crol completo com respiração bilateral. 

• Partida de crol do bloco ou parede com sub-aquático correcto e nado de 15m. 

• Cambalhota para a frente junto à parede, precedida de nado crol e seguida do respectivo sub-

aquático e nado até aos 10m. 

• Nado de crol 10m com chegada correcta à parede. 

Técnica de costas 

• MI costas, coordenados entre si (com prancha). 

• Nado costas, realizando 2 braçadas seguidas cada MS (sem prancha). 

• Nadar costas completo (sem prancha). 

• Partida de costas do bloco, com sub-aquático correcto para partida costas e nado de 15m. 

• Cambalhota para a frente junto à parede, precedida de rotação e nado costas e seguida do 

respectivo sub-aquático e nado até aos 10m. 

• Nado de costas 10m com chegada correcta à parede, contando braçadas a partir das bandeiras. 

Técnica de bruços 

• MI bruços com respiração (com prancha). 

• MS bruços com respiração e pernas crol. 

• Nado completo de bruços com coordenação entre MI/MS e respiração. 

• Mergulho de cabeça do bloco ou parede com sub-aquático correcto para partida de bruços e 

nado de 15m. 

• Realizar viragem de bruços seguida do respectivo sub-aquático, iniciando o movimento com as 

 

9_Nº máximo de alunos e espaço disponível 

• Máximo de 12 alunos 

• Nº médio de alunos na época anterior - 6 

• Espaço disponível de 2 pistas 
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2 mãos na parede e nado até aos 10m. 

• Nado de bruços 10m, com chegada à parede com as 2 mãos. 

      Técnica de mariposa 

• MI mariposa com respiração (com prancha). 

• MS mariposa com respiração e pernas crol. 

• Nado mariposa completo com coordenação entre MI/MS e respiração. 

• Mergulho de cabeça do bloco ou parede, com sub-aquático correcto para partida mariposa e 

nado de 15m. 

• Realizar viragem de mariposa seguida do respectivo sub-aquático, iniciando o movimento com 

as 2 mãos na parede e nado até aos 10m. 

• Nado de mariposa 10m, com chegada à parede com as 2 mãos. 

Capacidade aeróbia e anaeróbia 

• 4x100 metros, descansa 45” (crol ou alternando técnicas). 

• 4x50 metros, sai a 1’30” (crol ou alternando E). 

• 4x25 metros a 100% (crol ou E) 

• 4x15 metros a 100% (crol ou E) 

 

10_Perfil final do aluno 

• Aluno familiarizado com colegas, professor, regras, rotinas e com gosto pela natação e 

actividade fisica. 

• Iniciou/aperfeiçoou as técnicas de crol e costas (partida, viragem e chegada). 

• Iniciou/aperfeiçoou as técnicas de bruços e mariposa (partida, viragem e chegada). 

• Aluno com uma capacidade aeróbia que permite nadar 100 a 200 metros consecutivos. 

 

11_Passagem de nível de aprendizagem 

• Normalmente não há transição de nível 

de aprendizagem. Poderão verificar-se 

mudanças ou alternâncias com outras 

classes (Hidroginástica ou Hidroterapia). 

 

 

 

 

 

 


