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I 
 

Resumo 
 

Este trabalho teve por base o ano letivo de 2011/2012 no concelho de Lousada no âmbito 

das atividades de enriquecimento curricular (Natação). 

Durante todo este processo foram verificados alguns constrangimentos, sendo que o 

número de aulas seria reduzido tendo em conta o atraso da contratação de professores, o 

elevado número de alunos por professor e por último verificou-se a presença de dois alunos 

NEE que dificultaram imenso a organização e lecionação das aulas. Assim, houve a 

necessidade por minha parte e dos demais colegas em alterar estratégias para um melhor 

desenrolar das aulas e maior benefício de todos os envolvidos. A mudança imposta teve 

como ponto de partida a minha presença na água junto com os alunos NEE, dividindo todos 

os restantes pelos respetivos colegas. 

Após as respetivas mudanças verificou-se um aumento de participação dos alunos NEE na 

atividade, maior predisposição, superação de medos e fobias e um ambiente de aula mais 

tranquilo e extremamente divertido. 

 

Palavras-Chave: Necessidades Educativas Especiais, Natação, Trissomia 21.  



 

II 
 

Abstract 

 

This work was based on the academic year 2011/2012 in Lousada municipality within the 

curriculum enrichment activities (swimming). 

Throughout in this process he verified some constraints, the number of classes would be 

reduced once the hiring teachers was delay, the high number of students per teacher, and 

finally there was the presence of two SEN pupils that cause high difficulties in the teaching 

organization. Thus, it was necessary on my part and other colleagues in change strategies 

for better conduct of classes and greatest benefit of all involved. The change occurred with 

my presence in the water with the two SEN pupils, dividing all the other students by the 

respective colleagues. 

After the respective changes there was an increase in participation of SEN pupils in the 

activity, the greater predisposition, overcoming fears and phobias and a more peaceful and 

extremely fun class environment. 

 

Keywords: Special Educational Needs, Swimming, Trisomy 21. 
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Introdução 
 

O presente documento tem como principal objetivo relatar um acontecimento extremamente 

comum nas escolas e instituições educativas (caso de alunos com necessidades educativas 

especiais numa turma regular), mas que nem sempre tem a atenção devida e necessária 

para a ajuda à sua resolução e formas de se poder combater. É também importante 

enfatizar a sua importância para um maior reconhecimento da problemática por parte das 

entidades responsáveis, nomeadamente vereadores e técnicos responsáveis pelas 

atividades de enriquecimento curricular, diretores de agrupamentos e de escolas.  

Desta forma, é-me possível tornar público esta temática e seus constrangimentos, a 

necessidade de os professores terem mais autonomia para a resolução das mesmas, 

sempre com o sentido de responsabilidade que se lhes está associada, no sentido de se 

poderem ajudar a si mesmos na preparação, planificação e execução das aulas que 

lecionam, bem como aos alunos a quem essas mesmas aulas tem como destinatário. 

Portanto, o documento contém a descrição de cada passo percorrido, a planificação de cada 

aula, a reflexão sobre as mesmas e resultados positivos e negativos em cada um dos 

momentos. 

O trabalho desenvolvido teve lugar na Piscina Municipal de Lousada ao abrigo do protocolo 

estabelecido com a Câmara Municipal de Lousada para a lecionação de atividades de 

enriquecimento curricular, mais propriamente na disciplina de Natação. A minha intervenção 

teve como principais destinatários alunos do Agrupamento de Escolas de Nevogilde, mais 

propriamente alunos do terceiro e quarto ano de escolaridade, ficando com o grupo do 

primeiro nível de ensino que era constituído por dezanove alunos, sendo dois deles alunos 

com Trissomia Vinte e Um (Síndrome de Down). Alunos estes sem adaptação ao meio 

aquático feita. Este teve lugar no ano letivo de 2012/2013 e como tem vindo a ser recorrente 

nos anos anteriores, a contratação dos profissionais para a atividade de Natação fica ao 

encargo da Piscina Municipal, mantendo na medida do possível o corpo docente, que na 

minha perspetiva se torna muito benéfico, pois alia a experiência dos anos transatos, a 

especificidade da modalidade em questão e porque são profissionais que procuram um 

crescimento na modalidade, na sua formação académica e mesmo no seu crescimento 

como pessoas. Esta experiência e profissionalismo são preponderantes no bom desenrolar 

da atividade, sendo possível desta forma mais rapidamente identificar dificuldades no 

sentido de uma resposta mais pronta na sua resolução com a ajuda que todos damos uns 

aos outros. Uma vez que se trata de uma modalidade tão especifica, com fatores tão 

diferentes do normal como é o caso de estar dentro de água, numas instalações 

independentes da escola, reforço a ideia de que é fundamental um corpo docente estável, 
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com capacidade de resposta e entreajuda, para ultrapassar todos esses fatores no sentido 

de serem lecionadas as aulas com a maior tranquilidade possível e sem que hajam fatores 

desviantes. Contudo, mesmo com a experiência de anos consecutivos e em específico na 

área da Natação, alguns fatores transcendem-nos.  

Nomeadamente, o início do ano letivo, pois neste ano em particular, o início das atividades 

foi atrasada devido à contratação dos profissionais das atividades de enriquecimento 

curricular afetos à autarquia e por consequente todas as outras atividades tiveram o seu 

começo adiado. Com isto, houve uma necessidade por parte do corpo docente da Piscina 

Municipal, de rever e em certa medida alterar o que estava estabelecido na planificação de 

este ano letivo. Assim, achamos por bem, e tendo em conta a redução de número de aulas, 

juntar todos os alunos do mesmo bloco horário num só grupo, fazendo à posteriori o seu 

encaminhamento pelos diferentes espaços disponíveis. Com esta melhoria na organização 

houve uma maior rentabilização do espaço disponível para cada nível, uma otimização na 

escolha do material disponível para cada professor, ajudando desta forma a reduzir os 

tempos de inatividade dos alunos.  

Esta melhoria significativa foi muito importante, pois o nosso corpo docente é constituído por 

pelo menos oito professores, encontrando-se a lecionar no mesmo bloco horário pelo menos 

quatro de nós. Na Piscina Municipal temos ao dispor um tanque grande de vinte e cinco 

metros de comprimento e dezasseis de largura, com uma profundidade que não ultrapassa 

os dois metros. Neste espaço, há uma divisão do tanque à largura, com as pistas a terem 

um comprimento de dezasseis metros, no sentido de facilitar a execução das tarefas 

solicitadas pelos professores, tendo em conta que se trata de alunos do primeiro ciclo de 

ensino. Temos também disponível um tanque pequeno com profundidade de 0,80 metros 

numa das extremidades e 1,20 metros na outra. Neste tanque optámos pela sua divisão em 

três diferentes níveis, pois existe um grande número de alunos neste espaço e com 

dificuldades muito variadas, podendo assim dar uma melhor resposta às suas necessidades 

e receios. Acho importante referir que o Nadador Salvador é também um elemento 

fundamental, pois auxilia-nos em diversos momentos, quer na organização e 

encaminhamento dos alunos para os respetivos locais de aula, quer no auxílio ao bom 

desenrolar da aula, uma vez que são recorrentes as “indisposições” dos alunos mais 

receosos. Ao nosso dispor temos também vários armários espalhados pela nave, com 

material didático como placas, pullboys, bolas, esparguetes, argolas, braçadeiras e 

colchões, que sendo suficientes para a lecionação das aulas poderiam ser mais variados e 

em maior número. 

No próximo capítulo vou fazer uma pequena revisão da literatura relativamente às 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), a sua classificação e a patologia dos alunos, 
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nomeadamente Trissomia 21. Posteriormente irei relatar cada acontecimento pela sua 

ordem cronológica e no final as respetivas conclusões. 

 

1. Revisão da Literatura 

 

Nesta secção serão abordadas as Necessidades Educativas Especiais; a sua classificação, 

que se divide em dois grandes grupos: permanentes e temporários; a importância da 

inclusão; o aluno com NEE e a Trissomia 21. 

 

1.1. As Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

 

As necessidades especiais integram o Risco Educacional, a Sobredotação e as 

Necessidades Educativas Especiais. No caso deste relatório, debrucei-me sobre as NEE. 

 

“Há uma necessidade educativa especial quando um problema (físico, sensorial, intelectual, 

emocional ou qualquer combinação dessas problemáticas) afeta a aprendizagem a ponto de 

serem necessários acessos especiais ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a 

condições de aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma 

educação apropriada. Tal necessidade educativa pode classificar-se de ligeira a severa e 

pode ser permanente ou manifestar-se durante uma fase do desenvolvimento do aluno.” 

(Brennan, 1988, citado por Correia, 1999) 

 

Correia (1993) refere-se ao conceito de NEE afirmando que este se aplica a crianças e 

adolescentes com problemas sensoriais, físicos, intelectuais e emocionais e, também, com 

dificuldades de aprendizagem derivadas de fatores orgânicos ou ambientais. Logo, seguindo 

a opinião do autor supramencionado, o conceito de NEE abrange crianças e adolescentes 

com aprendizagens atípicas, isto é, que não acompanham o currículo normal, sendo 

necessário proceder a adaptações curriculares, mais ou menos generalizadas, de acordo 

com o quadro em que se insere a problemática da criança ou do adolescente. 

Isto indica que a criança ou adolescente com NEE tem direito, como qualquer outro aluno, a 

usufruir de um programa educativo público, adequado às suas necessidades e gratuito, num 

meio de aprendizagens o mais adequado possível, que vá ao encontro das suas 

necessidades educativas e do seu ritmo e estilos de aprendizagem. Assim, a Escola deve 

preparar-se para dar uma resposta eficaz à problemática do aluno com NEE, de acordo com 

as suas características. 

Marchasi e Martin (1990), citado por Correia (1999), caracterizam o aluno com NEE como 

sendo aquele que apresenta um problema de aprendizagem durante o seu percurso escolar, 
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que exige uma atenção mais específica e uma gama de recursos educativos diferentes 

daqueles que são necessários para os seus companheiros da mesma idade. 

 

1.2. Classificação das NEE 

 

As NEE podem ser divididas em dois grandes grupos, NEE permanentes e NEE 

temporárias. 

 

NEE Temporários 

 Podem manifestar-se como problemas ligeiros de leitura, escrita ou cálculo, ou 

como problemas ligeiros, atrasos ou perturbações menos graves ao nível do 

desenvolvimento motor, percetivo, linguísticos ou socio emocional (Correia, 

1999). 

 

Entre as NEE permanentes e temporárias podemos encontrar: deficiência mental, 

dificuldades de aprendizagem, perturbações emocionais, problemas de comunicação, 

problemas motores, hiperatividade, deficiência auditiva, deficiência visual, outros problemas 

de saúde (entende-se, neste grupo, as diabetes, hemofilia, epilepsia, asma, etc.), 

traumatismo craniano, autismo, cegos – surdos, multideficiência, dotados e sobredotados 

(entre outras menos conhecidas). 

Para finalizar, podemos incluir, também, nas Necessidades Educativas Especiais, os alunos 

chamados de “em risco educacional”. Embora este grupo de alunos não deva seguir para a 

NEE Permanentes 

 Exigem adaptações generalizadas do currículo, adaptando-o às características 

do aluno. Essas adaptações mantêm-se durante grande parte ou todo o 

percurso escolar do aluno, enquanto as NEE temporárias exigem modificação 

parcial do currículo escolar, adaptando-o às características do aluno num 

determinado momento do seu desenvolvimento. 

 

 São caracterizadas por crianças e adolescentes cujas alterações significativas 

no seu desenvolvimento foram provocadas, na sua essência, por problemas 

orgânicos, funcionais e, ainda, por défice socioculturais e económicos graves. 

Logo, abarcam problemas do foro sensorial, intelectual, processológico, físico, 

emocional e outros problemas ligados à saúde do indivíduo (Correia, 1999). 



 

5 
 

educação especial (EE), deve sim receber uma maior atenção por parte do professor titular 

para que seja bem-sucedido no seu percurso escolar (Correia, 1999). 

 

1.3. O caminho da inclusão 

 

Nos tempos mais remotos da humanidade, uma criança deficiente era vista como uma 

maldição ou um mau presságio, por isso, era morta ou escondida em locais onde ninguém 

seria capaz de descobri-la. 

O séc. XX mudou a perspetiva em relação à educação, surgindo a Declaração dos Direitos 

da Criança (1928) e a Declaração dos Direitos do Homem (1948). 

O Congresso dos Estados Unidos, em 1975, aprova a Public Law 94-142, The Education for 

All Handicapped Children Act, que começa a valorizar conceitos como igualdade de 

oportunidades, direito à mudança e direito à diferença (Correia, 1999) 

O ano de 1981 foi conhecido como “Ano Internacional do Deficiente”, que defendia a 

igualdade de oportunidades, a integração e a normalização. 

Poucos anos após a aprovação da Public Law, já em 1978, o Warnock Report introduz, pela 

1ª vez em Inglaterra, o conceito de Necessidades Educativas Especiais. Nele, propõe-se o 

abandono das categorias das deficiências, substituindo-se pelo conceito de NEE, dado que 

se considera que estas dependem de vários fatores e não subentendem, necessariamente, 

a existência de uma deficiência. 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994) Necessidades Educativas Especiais são: as 

deficiências, as dificuldades escolares e a sobredotação, tendo em conta que o conceito 

abrange ainda as crianças de rua, as que pertencem a populações nómadas, as minorias 

étnicas ou culturais, os grupos desfavorecidos ou marginais. Ainda, nesta Declaração, 

podemos ler que o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças que apresentem. A Declaração de Salamanca também reforçou os deveres da 

escola, ficando escrito que as escolas devem integrar todas as crianças, 

independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras. 

E desde então, muitos foram os congressos, as declarações, etc., que continuaram e 

continuam diariamente a trabalhar em prol das crianças deficientes e com NEE. Várias 

organizações estão envolvidas nesta luta (OMS, UNICEF, UNESCO, etc.). 

A nível nacional, variadas leis foram criadas para favorecerem as crianças com NEE e as 

crianças deficientes. Em 1986 é publicada a Lei de Bases do Sistema Educativo, que regista 

alterações significativas ao nível da educação integrada. Um dos objetivos era assegurar às 

crianças com necessidades educativas específicas, devidas designadamente a deficiências 
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físicas e mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento 

das suas capacidades (art.º 7.º). 

Posteriormente é aprovado o Decreto-Lei (DL) 319/91 de 23 de Agosto que contempla o 

regime educativo especial. Daí, as crianças passaram a usufruir de várias condições: 

humanas (professores de educação especial), físicas (espaços diversos e diversificados), 

métodos (ensino diferente) e materiais escolares diferentes. Mas, o conceito de NEE toma 

outras proporções com a publicação do DL nº6/2001 de 18 de Janeiro. Nele pode ler-se que 

alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente são os alunos que 

apresentem incapacidade ou incapacidades que se reflitam numa ou mais áreas de 

realização de aprendizagens. 

Para dar suporte ao conceito de inclusão das NEE foi elaborado e publicado o DL nº3/2008 

de 7 de Janeiro (em vigor atualmente). Este decreto regulamenta que deve haver apoio 

pedagógico personalizado; adequações curriculares; condições de avaliação e matrícula; 

currículo específico individual; utilização das tecnologias de apoio. Nele podemos ler: 

 

“Constitui desígnio do XVII Governo Constitucional promover a igualdade de oportunidades, 

valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto 

determinante dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. Nessa medida importa 

planear um sistema de educação flexível, pautado por uma política global integrada, que 

permita responder à diversidade de características e necessidades de todos os alunos que 

implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no 

quadro de uma política de qualidade orientada para o sucesso educativo de todos os 

alunos.” 

 

Neste decreto, no Capítulo I, Objetivos, enquadramento e princípios orientadores, Artigo 1.º 

Objeto e âmbito “1 — O presente decreto-lei define os apoios especializados a prestar na 

educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e 

cooperativo, visando a criação de condições para a adequação do processo educativo às 

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da 

actividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social.” 

Atualmente, apesar de todas as carências que ainda existem no sistema educativo, os 

alunos com NEE já recebem uma educação mais ajustadas às suas características, em 

relação à que recebiam anos atrás (mas será a mais adequada e correta? Será que 
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realmente o sistema funciona?). São respeitados e aceites tal como são, a escola procura 

adaptar-se ao aluno e às suas necessidades, avaliando-os pelas suas capacidades e não 

pelas suas limitações. 

 

1.4. O aluno com NEE 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento dos alunos com NEE, segundo Sprinthall e 

Sprinthall (1999), o desenvolvimento segue a mesma sequência de fases e estádios que os 

outros alunos, embora com ritmos diferentes nas áreas de aprendizagem em que possuem 

problemas. 

Portanto, devemos sobretudo ajudar esses alunos para que consigam ter um percurso 

académico normal, segundo as suas características, focarmo-nos nas suas potencialidades 

e não nos seus limites e devemos, sobretudo, indicar-lhes alternativas que possam ser 

benéficas e produtivas para poderem ter uma vida saudável e com oportunidades iguais a 

qualquer criança dita normal. 

Deste estudo temos a oferecer os conhecimentos da prática da EPE, que são extremamente 

benéficas aos seus praticantes e são vistas como terapias complementares que podem 

muito bem ser, nalguns casos, terapias principais, pois quando os resultados são totalmente 

positivos e trazem melhorias na vida dos seus praticantes (que normalmente não têm uma 

vida facilitada), devemos concluir que elas começam a ser de extrema relevância. 

 

1.5. Trissomia 21 

 

A Trissomia 21 foi a primeira anomalia cromossômica percebida na espécie humana, e foi 

descoberta em 1859, pelo cientista francês Lejeune, juntamente com Gautier e Turpin. 

Somente em 1866 é que a mesma foi caracterizada, por John Langdon Haydon Down, da 

qual herdou este nome (Potter, 1972). 

Esta problemática é uma anomalia cromossómica, que provoca perturbações a vários 

níveis, sendo a mais grave o atraso mental. 

Esta síndrome é normalmente diagnosticada durante a gravidez, à nascença, ou nos 

primeiros meses de vida da criança portadora desta anomalia. 

Apesar deste síndrome ter sido identificado há mais de um século, as suas causas 

tornaram-se conhecidas só em 1959, quando se descobriu que pode ser diagnosticado 

através de uma simples análise ao sangue do bebé, mostrando a existência de um 

cromossoma a mais o qual provoca a Trissomia 21. 

Cada indivíduo é portador de 46 cromossomas, 23 provenientes da parte materna e os 

outros 23 da paterna. 
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A incidência é estimada em 1 para cada 800 nados vivos. 

Esta síndrome é também, segundo estudos realizados, responsável por cerca de 10% dos 

deficientes mentais institucionalizados. 

É um problema de origem genética que se caracteriza por 3 cópias do cromossoma 21 nas 

células em vez de duas, assim é conhecido por Trissomia 21. 

Por outras palavras, essa anomalia traduz-se na existência de um cromossoma extra nas 

células do seu organismo, em vez de 46 cromossomas, que aparecem numa pessoa 

normal, aparecem 47, havendo um cromossoma extra, no par 21. A isto se domina 

Trissomia 21. 

Cientificamente sabe-se que a trissomia 21 pode resultar de três alterações cromossómicas, 

que podem originar três tipos de síndrome: 

 Trissomia 21 livre (ou regular); 

 Translocação; 

 Tipo mosaico. 

 

1.5.1. Tipo Trissomia 21 livre (ou regular) 

 

Segundo a opinião de vários autores, este tipo de trissomia é o mais frequente. Cerca de 

90% das pessoas com síndrome de Down, têm este tipo de Trissomia. 

Este explica-se pela presença de um cromossoma extra do par 21 em todas as células, 

devido à ocorrência da não disjunção dos cromossomas durante a divisão celular. 

Sendo o cromossoma extra uma cópia do cromossoma 21 presente em adição ao par de 

cromossomas 21 normal, o indivíduo afetado tem 47 cromossomas em cada célula do seu 

organismo. 

Neste tipo de Trissomia são evidentes um conjunto de sinais invariantes, que podem ser 

mais ou menos acentuados. Fried (1980) citado por Morato (1995), propôs que se 

reunissem numa escala clínica, oito sinais indispensáveis para uma identificação imediata 

no nascimento. 

Sinais invariantes: 

 Abundância de pele no pescoço; 

 Cantos da boca virados para baixo; 

 Hipotonia generalizada; 

 Face achatada; 

 Orelhas displásticas; 

 Epicanto da prega dos olhos; 

 Intervalo entre o primeiro e o segundo dedo; 

 Proeminência da língua. 
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É importante considerar que só com a combinação de seis dos oito sinais invariantes é que 

a identificação clínica é imediata ao nascimento. 

A Síndrome de Down é caracterizada geneticamente pela trissomia do cromossomo 21. 

 

1.5.2. Translocação 

 

A translocação aparece em raríssimos casos e, sem entrar em detalhes genéticos, significa 

que a totalidade ou parte de um cromossoma está unido à totalidade ou parte de outro 

cromossoma. Os cromossomas mais frequentemente afetados por esta anomalia são os 

grupos 13/15 e os grupos 21/22. 

É durante a formação do espermatozoide ou do óvulo, ou então durante a primeira divisão 

celular, que a translocação aparece. A sua identificação só será possível através de uma 

análise cromossómica – cariótipo, sendo este de especial importância na medida em que 

em cada três casos de Trissomia por translocação, um dos pais é portador, havendo 

portanto a possibilidade de ter outro filho afetado. Nestes casos, nem o pai nem a mãe 

apresentam quaisquer problemas, mas as suas células possuem apenas 45 cromossomas, 

equivalendo o cromossoma de translocação a dois cromossomas normais. 

Cerca de 5% dos casos de Trissomia 21 são resultado de translocação cromossómica. 

 

1.5.3. Tipo mosaico 

 

No tipo mosaico, coexistem na mesma pessoa, somas diferentes de cromossomas; algumas 

células carregam um cromossoma 21 extra e passam-no aos descendentes; há, pois, duas 

vidas celulares. 

Neste caso, o erro de distribuição cromossómica produz-se na segunda ou terceira divisão 

celular. 

As consequências subjacentes a este tipo de Trissomia dependerão do momento em que se 

produzir a divisão anormal, já que quanto mais tardia for, menos células apresentarão três 

cromossomas. Os indivíduos portadores deste tipo de Trissomia 21 apresentam, 

simultaneamente, células com 2 e com 3 cromossomas 21, já que a não-disjunção, porque 

não ocorreu na primeira divisão celular, não afectou todas as células. A incidência da 

trissomia em mosaico é de mais ou menos 5%. 

Uma divisão anormal em fase tardia dará origem a um número inferior de células 

trissómicas, pelo que o indivíduo apresentará uns sintomas mínimos ou em alguns casos 

nenhuma lesão orgânica notória. Assim é provável que muitos indivíduos portadores de 

mosaicismo passem despercebidos, pelo que a probabilidade destes portadores 

conceberem crianças com Trissomia 21 é elevada, conforme referem Sampedro et al. 
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(1997). 

A confirmação deste diagnóstico deve ser feita por exame cariótipo. Quando este não é 

realizado a sinalização destas pessoas é muitas vezes efetuada somente após o 

nascimento de um filho com Trissomia 21. 

 

1.6. Características físicas das crianças portadoras de trissomia 21 

 

Como se tem vindo a referir, esta síndrome é causado por uma anomalia cromossómica. 

Esta deficiência provoca atraso no desenvolvimento físico e fisiológico, intelectual e também 

na área da linguagem. 

Os portadores de Trissomia 21 são indivíduos de estatura mais baixa comparativamente a 

indivíduos da mesma idade e que não apresentam este tipo de problema. 

As dimensões da língua provocam frequentemente problemas ao nível da fala. 

Os sinais clínicos associados à Trissomia 21 são superiores a 50, porém, raramente se 

encontram todos, ou mesmo, a sua maior parte reunidos num só individuo. 

Algumas características mais comuns são: 

 Problemas ao nível da fala; 

 Problemas no campo da tonicidade muscular; 

 Posição oblíqua dos olhos, com obliquidade da fenda palpebral e pregas da 

pele nos cantos interiores das pálpebras; 

 Pontos brancos na íris; 

 Mãos pequenas, mas largas com dedos curtos e grossos e com uma só linha 

na palma de uma ou das duas mãos; 

 Pés largos com dedos curtos; 

 Achatamento da cana do nariz; 

 Orelhas pequenas, deslocadas para a posição abaixo do ponto corrente; 

 Pescoço curto e cabeça pequena; 

 Parte posterior da cabeça plana; 

 Cavidade oral pequena; 

 Choro com gritos curtos e agudos, na infância; 

 Língua grande e protuberante; 

 Hiperextensibilidade articular; 

 Uma só articulação flexível no quinto dedo, em vez de duas.” 

(Nielson, L.B. 1999:123) 

 Alguns indivíduos podem ainda apresentar um desalinhamento das duas 

últimas vértebras do pescoço – instabilidade atlandoxial. 

 Tendência para a obesidade 
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1.6.1. Características psicológicas 

 

Durante os três primeiros anos de vida, o desenvolvimento social da criança com Trissomia 

21 parece ser o menos afetado, os maiores atrasos verificam-se no desenvolvimento da 

linguagem, principalmente ao nível da linguagem expressiva. Parecem ser bastante 

sociáveis, tendo sido descritas como afetivas, amigáveis, bem-intencionadas e extrovertidas. 

Segundo Sampedro, et al.(1997), podemos afirmar, que é muito variável a gravidade do 

atraso de desenvolvimento nestas crianças. No entanto, os autores referem que: 

 Necessitam de mais tempo para dirigir a atenção para o que pretendem; 

 É necessária uma forte motivação para manter o seu interesse; 

 Revelam dificuldades em reter as respostas mesmo depois de ter examinado em 

pormenor os aspetos mais importantes; 

 Menor qualidade das respostas e maior frequência de erro. 

Estas crianças permanecem mais tempo do que os indivíduos “normais” nos estádios e sub-

estádios intermédios, retrocedendo também mais facilmente. Logo, apresentam défices nas 

áreas de funcionamento cognitivo. 

De acordo com Gibson (1978), o indivíduo com Trissomia 21 é calmo, tornando-se uma 

criança emocionalmente ilesa, a qual por sua vez dá origem a um adolescente rabugento e 

teimoso que envelhece prematuramente como uma deterioração. 

 

1.6.2. Características cognitivas 

 

Relativamente à perceção visual e auditiva as crianças com Trissomia 21, quando 

comparadas com outras crianças com deficiência mental, apresentam maiores défices ao 

nível: 

 De capacidade de discriminação auditiva e visual; 

 Do reconhecimento táctil em geral e de objetos a 3D; 

 Da cópia e reprodução de figuras geométricas e rapidez percetiva. 

As crianças com Trissomia 21 seguem os passos normais de desenvolvimento, embora num 

ritmo mais lento. 

A opinião de alguns investigadores acerca do processo de memorização é a de que, nas 

crianças com Trissomia, as impressões amnésicas persistem menos tempo nos circuitos 

nervosos. 

Outros, porém, defendem que os resultados menos bons e as dificuldades na aprendizagem 

e memorização são devidas a problemas na categorização conceptual e na codificação 

simbólica. 



 

12 
 

A criança com Trissomia 21 tem que aprender determinadas tarefas, contudo, não dispõe de 

mecanismos de estruturas mentais para assimilá-las. Inicialmente orienta-se através do 

"concreto" e não por conceitos, pelo "abstrato". 

O treino na utilização de estratégias adequadas de memorização parece ser bom, porém, 

fica por solucionar o problema da sua transferência e generalização. 

Precisam de mais tempo para dirigirem a atenção para o que querem e apresentam maior 

dificuldade em a transferir de um aspeto para outro do estímulo - é necessária uma forte 

motivação para captar/prender o seu interesse; 

Apresentam grande dificuldade em inibir ou reter as respostas, mesmo depois de terem 

verificado os pormenores/aspetos mais importantes, isto deve- se à menor qualidade das 

respostas e à maior frequência de erro. 

A linguagem é uma das áreas afetadas em todos os indivíduos portadores de deficiência, 

assim, também não é de excluir esta dificuldade nos portadores de Trissomia 21. 

O desenvolvimento da linguagem em crianças com Trissomia 21 apresenta um atraso 

considerável comparando com as outras áreas do desenvolvimento. 

Na linguagem, a maior disparidade situa-se a nível compreensivo e expressivo. 

Relativamente à compreensão, a evolução da Linguagem é idêntica nas crianças normais e 

nas com Trissomia 21, embora atrasada em relação ao tempo e obstaculizada pelos défices 

que apresentam em aspetos particulares da organização do comportamento, 

Isto deve-se, por um lado, à menor reação e iniciativa demonstrada nas interações durante 

as primeiras etapas da vida e, por outro, à menor capacidade para dirigir o olhar para o 

parceiro social ou objeto referido verbalmente, dificultando assim, o estabelecimento dos 

mecanismos de associação e conhecimento do objeto e do vocabulário. Assim, por 

consequência, verifica-se um atraso no desenvolvimento da compreensão e produção 

verbal. 

A criança com Trissomia 21 apresenta dificuldades em tudo o que requer operações mentais 

de abstração, assim como, para qualquer operação de síntese, problemas que se 

concretizam na organização do pensamento, da frase, na aquisição vocabular e na 

estruturação morfossintática. 

O seu nível expressivo é frequentemente afetado porque: 

 Apresentam dificuldades respiratórias, devido à frequente hipotonicidade e fraca 

capacidade para manter e prolongar a respiração; 

 Apresentam dificuldades fonatórias, pois implicam alterações no timbre da voz; 

 Apresentam perturbações da audição, pois estas crianças têm frequentemente 

perdas auditivas que podem variar de ligeiras a moderadas, tornando-se a 

acuidade auditiva inferior à normal; 

 Apresentam dificuldades articulatórias produzidas pela confluência de vários 
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fatores: hipotonia da língua e lábios, malformações do palato, inadequada 

implantação dentária, imaturidade motora, etc.; 

 Apresentam um tempo de latência de resposta demasiado prolongado. A 

linguagem é uma das principais funções intervenientes no desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo, ela é considerada a base do pensamento. O pensamento, 

por sua vez, é o ato de inteligência. 

Antes de mais, convém ter em consideração que a criança com Trissomia 21 é uma criança, 

cujo desenvolvimento global se processa de forma lenta e atrasada quando comparada com 

a criança que não é portadora desta síndrome. 

Tratando-se de uma deficiência mental, a Trissomia 21 tem sido estudada no que se refere 

à natureza do desenvolvimento cognitivo, apenas em termos gerais e por comparação com 

outros tipos de deficiência cuja interpretação dos resultados é feita tendo em conta os 

resultados estandardizados da população que não tem Trissomia 21, não estando a 

interpretação dos resultados, ligada à especificidade da diferença dos processos cognitivos. 

Dados os estudos em paralelo com crianças sem Trissomia 21, pode levar à concepção do 

desenvolvimento similar mais lento que em termos de intervenção se traduz em tomadas de 

posições negativas, nomeadamente as que se referem à ideia de que pouco ou nada haverá 

a fazer, dado tratar-se de uma deficiência congénita. 

A designação, lentidão no desenvolvimento, é a mais usada para caracterizar o 

desenvolvimento das crianças portadoras de Trissomia 21. 
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2. Relatório da Prática Profissional 

 

Nesta secção abordarei a minha prática profissional, enquanto professor de Atividade Física 

na área de Natação, no conselho de Lousada, no âmbito do protocolo das Atividades de 

Enriquecimento Curricular entre a Câmara e Piscinas Municipais de Lousada. 

 

2.1. Aula 1 – Avaliação diagnóstica 

 

Como normal, no início do ano letivo, na atividade física e desportiva (natação), no concelho 

de Lousada, reunimos no mesmo horário várias turmas de um agrupamento, nas quais os 

alunos são misturados, para se puder proceder à avaliação diagnóstica, uma vez que está 

instituído, na organização curricular a divisão dos alunos por 2 níveis. Assim, e tendo em 

conta as condicionantes, os alunos são divididos pelos respetivos níveis, tendo nós 

professores o cuidado e preocupação em atender as necessidades físicas e emocionais dos 

mesmos. Algo que acho importante salientar é o facto de muitas das vezes e mesmo 

demonstrando bastante à vontade e adaptação ao meio aquático, os alunos devido à sua 

pequena estatura são colocados no nível 1 na parte menos profunda do tanque pequeno, o 

qual se encontra dividido em dois, uma vez que o número de alunos no nível 1 é bastante 

elevado. 

Desta forma, ficou estabelecido por parte do corpo docente que o nível 1 da parte menos 

profunda do tanque pequeno ficaria a meu encargo, algo a que acedi com todo o agrado e 

entusiasmo. Nesta fase, faço um enquadramento do nível dos alunos, número dos mesmos 

e dificuldades visíveis, para que a preparação das aulas e consequente sucesso dos alunos 

fosse atingido, facilitando desta forma a minha escolha dos exercícios a propor aos alunos, 

estratégias e materiais a utilizar. 

Como referido acima, existiam dificuldades que saltavam à vista, e neste caso, as 

dificuldades não se prenderam só com as dificuldades dos alunos, mas principalmente com 

a minha dificuldade inicial em controlar a turma (mistura de alunos de um agrupamento) e 

bem como sugerir exercícios acessíveis a todos eles, uma vez que se tratavam de alunos do 

4º ano, que à partida já não seria a primeira vez numa aula de natação. Esta dificuldade 

deveu-se essencialmente ao facto de dois dos alunos da turma serem alunos NEE, ambos 

com trissomia 21. Esta dificuldade começou a ficar cada vez mais evidente com o decorrer 

da aula, talvez devido à confusão criada por estes dois alunos, uma vez que não 

conseguiam executar as tarefas sugeridas, destabilizando os restantes, pois colocavam-se 

na frente deles aquando da tentativa dos mesmos em realizar as tarefas. Acho pertinente 

referir também, que além de não executarem as tarefas, estes dois alunos, estranharam 

bastante alguns elementos da turma (provavelmente alunos do mesmo agrupamento, mas 
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de uma escola diferente, com os quais não estavam tão familiarizados), bem como suas 

reações aos salpicos da água, dando bastantes gritos e tendo uma postura de pânico. 

Após o término da aula, foi-me bastante percetível que teria que ter uma planificação 

bastante bem estruturada e adaptada à realidade da mesma, levando-me a ter uma 

pesquisa mais alargada e abrangente na elaboração da mesma muito mais aprofundada e 

cuidada. 

 

2.2. Aula 2 – Abordagem diferenciada 

 

Tendo em conta o meu relato sobre a primeira aula, o meu comportamento e preparação foi 

bem maior, mesmo para uma qualquer turma de AECs (natação). 

Deste modo, achava eu que a minha pesquisa e formação seriam suficientes para as 

dificuldades com que me ia deparar. Contudo, apesar de agora saber que de nada me 

valeriam os conhecimentos e pesquisas, estava totalmente convencido do sucesso da aula 

e seu bom desenrolar, proporcionando um enriquecer de experiências a todos e quaisquer 

alunos. Desde o início, ficou latente a dificuldade dos dois alunos (NEE) na adaptação ao 

meio, bem como a sua concentração às intervenções por mim solicitadas. A maior 

dificuldade sentida foi ter a capacidade de sugerir exercícios de adaptação ao meio, sem 

que nenhum dos alunos NEE fizesse birra, chorasse e ou importunasse os alunos restantes. 

Qualquer salpico de água, ondulação criada pelos restantes alunos eram motivo para gritos, 

choradeira, tentativas de saída da água, levando-me a ter que abandonar o tanque na 

tentativa de parar um desses elementos, uma vez que se encontrava em pânico. 

Deste modo, dei comigo a prestar toda a atenção nestes alunos, sugerindo ocasionalmente 

exercícios e atividades para o restante da turma. 

Todos os exercícios por mim selecionados na preparação desta aula foram escolhidos tendo 

em conta a constituição da turma, sendo todos eles os mais simples e fáceis de executar. 

Dentro desses exercícios encontravam-se o simples batimento de pernas com os alunos 

sentados na berma da piscina, rolar sobre o próprio corpo, ainda na berma, para se 

colocarem na posição ventral com o tronco e cabeça fora de água e pernas imersas para 

poderem fazer batimento, enquanto sentados simular que estavam a lavar a cara, caminhar 

na água, com evolução para um caminhar com a boca a soprar para a água, pequenos 

saltos com auxílio dos braços, para tração da água e saltos com pés juntos. 

Como referido anteriormente, nem mesmo com os exercícios mais simples e básicos 

consegui ter a turma em atividade e concentrada nas tarefas, porque os dois elementos 

NEE conseguiam captar toda a minha atenção, atenção dos colegas de uma forma negativa, 

não sendo possível o bom desenrolar da aula, pelo menos não como desejaria e tinha 

planeado. 
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2.3. Aula 3 – Consciencialização de uma mudança imediata 

 

Na terceira tentativa tentei não alterar muito os exercícios por mim escolhidos na aula 

anterior, tendo em conta tudo o que constatara, pois senti que todos os alunos iriam sentir 

como se fosse a primeira vez que os estavam a realizar ou então a dificuldade de os 

executar foram tantas que precisava repetir. Tendo em conta a informação por mim 

adquirida na literatura atual, os meus procedimentos estavam corretos, pois estava a haver 

progressão metodológica na forma como escolhi os exercícios, bem como na atenção 

especial em poder incluir alunos NEE na mesma turma. Contudo, tendo como experiência a 

aula transata a dificuldade era demasiada levando-me a introduzir uma nova estratégia, sem 

com isso afetar as minhas preocupações em relação aos objetivos, conteúdos e inclusão de 

todos os alunos. 

A forma como decidi lecionar esta aula não teve nada de muito inovador, mas entendi que 

me proporcionaria um melhor controlo sobre a turma, bem como sobre todos os fatores 

geradores de distração e pânico em cada um dos alunos, essencialmente nos alunos NEE. 

Assim, numa fase inicial a turma foi dividida em dois grupos, nos quais tive o cuidado de 

colocar os alunos mais à vontade e adaptados num lado e os restantes no outro. 

Esta nova abordagem teve por base facilitar a execução de todos os exercícios, a todos os 

alunos, de uma forma menos confusa e com tantos fatores facilitadores de distração. 

Com esta minha decisão a aula seria lecionada para todo o grupo, mas com execução 

alternada dos exercícios por parte dos diferentes grupos, anulando desta forma alguma 

confusão que pudesse vir a existir, ondulação da água causada pela deslocação dos alunos 

bem mais fraca, melhor controlo das situações de birra e choro uma vez que o número de 

alunos em atividade era menor. O único senão e no meu entender não ser tão prejudicial 

seria o tempo de atividade de cada aluno, traduzindo-se num menor tempo de atividade total 

com um aumento da qualidade em cada exercício. 

Tendo em conta toda esta minha justificação e explanação da preparação da aula e como a 

pretendia lecionar parece que tudo foi fantástico… não foi. Tenho consciência que tudo fiz 

para ter sucesso e ter uma aula “boa”, bem lecionada, bem estruturada, mas por vezes há 

fatores externos que não nos permitem atingir os nossos objetivos. Com isto, quero dizer 

que a aula não se revelou produtiva, não funcionou no seu pleno e teve mais momentos de 

paragem do que atividade. O choro e birra imperaram. Tudo isto se deveu ao facto dos 

alunos tentarem executar os exercícios propostos quase sempre sem sucesso porque eram 

sabotados pelos dois alunos NEE. Ora choravam e faziam distrair os demais colegas, ora 

entravam em pânico e rapidamente me tinha que dirigir até eles. Por vezes agarravam os 

colegas puxando-os para a água, fazendo com que também eles entrassem em pânico e 

ficassem aflitos. Se porventura estava junto a eles para os acalmar e tentar com que se 
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sentissem bem e confortáveis na água, todos os outros elementos padeciam com a minha 

ausência ou desatenção. 

Alturas houve em que o exercício se ia iniciar estando todos calmos e prontos a recomeçar 

a tarefa e por falta de regras, ou melhor não cumprimento delas por parte destes dois 

alunos, tudo era abortado, quebrando desta forma a sequência e bom desenrolar da aula. 

Mais uma vez, a aula terminou sem que conseguisse atingir os meus objetivos, que eram 

essencialmente proporcionar um momento de diversão e desenvolvimento a todos e 

qualquer aluno. Saindo eu da aula frustrado mas não desanimado, pois sabia que haveria 

de poder superar esta dificuldade para o bem de todos. 

 

2.4. Aula 4 – Mudança de paradigma 

 

Após toda a frustração e dificuldades sentidas nas aulas anteriores tive necessidade de uma 

abordagem diferenciada. Abordagem esta que me levou a falar com os colegas que 

estavam a lecionar comigo na mesma hora, no sentido de contrariar um pouco a minha ideia 

inicial de integrar os alunos NEE na turma, passando só a incluí-los na piscina à mesma 

hora, mas numa subdivisão da turma, na qual todos os restantes discentes seriam 

distribuídos pelos colegas, ficando eu na água a sós com estes mesmo alunos. 

Tendo em conta os meus relatos e tudo o que os colegas presenciaram das aulas 

anteriores, concordamos testar esta nova abordagem. Desta forma, os alunos NEE iram ter 

à sua disposição uma atenção específica e individualizada, sem com isso prejudicar os 

restantes alunos com os seus comportamentos, conseguindo usufruir melhor da aula e seus 

conteúdos mais ajustados à sua realidade. Toda esta mudança implicou constrangimentos 

quer em termos de espaço, quer em termos de tempo. Foi uma aula de muito pouca 

atividade por parte de todos os alunos, mas onde se verificou bastantes melhorias 

qualitativas. O tempo de aula diminui bastante, pois foi preciso fazer a divisão dos alunos, 

ajustar os espaços de cada nível, movimentar as cordas que separam cada um desses 

mesmos espaços, contudo a calma, organização e alegria demonstrada por todos os alunos 

foi deveras satisfatória, traduzindo-se num reconhecer por mim e pelos colegas de que 

tínhamos conseguido acertar na melhor solução para todos, onde todos os alunos estavam 

em contato, pelo menos visual, sem que se perturbassem mutuamente. Consequentemente 

todos os exercícios propostos foram executados e quase na perfeição, a aula correu bem, 

atingindo os objetivos da mesma e pude constatar pela primeira vez sorrisos e vontade de 

continuar na água por parte dos alunos NEE. 

Com o término da aula, reuni com os colegas obtendo por parte deles o melhor dos 

feedbacks em relação à decisão tomada, confessando-me eles que por vezes também se 

sentiam incomodados, bem como os seus alunos, ao barulho e choro ouvidos nas aulas 
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anteriores. Com esta reunião tive confirmação de que realmente seria a melhor solução, 

tendo eu agora que me preocupar somente em planear uma aula para dois alunos com 

trisomossia 21, a qual seria bem mais produtiva, assim esperava eu. 

 

2.5. Aula 5 – Constatação do novo rumo 

 

Nesta aula houve da minha parte um recomeço, isto é, todas as estratégias, metodologias e 

pedagogias pensadas para a turma, foram redefinidas. Nesse sentido e tendo em conta que 

a turma deixou de ter a mesma composição, tive necessidade de pesquisar novamente 

como fazer para que os meus alunos tivessem o maior partido de cada aula, percebendo 

eles também a alegria que podia existir com a prática da mesma. 

Assim, na primeira aula deste “novo ciclo” tentei que a minha interação com eles fosse 

constante e os levasse a perceber que podiam ter toda a confiança em mim. Para isso, usei 

e abusei de todos os jogos que conhecia e observei na minha pesquisa para a preparação 

deste “novo ciclo”, começando com um dos objetos que eles mais estavam familiarizados, a 

bola. Com as bolas plásticas começaram por brincar atirando-as ao ar, empurrando-as na 

água, afundando-as. Após esta primeira abordagem fui colocando desafios, tais como atirar 

a bola entre eles e comigo, procurando eu atirar a bola sempre para a água para que se 

começassem a habituar aos salpicos, soprar com a boca junto à água no intuito de poderem 

conduzir a bola entre si e entre objetos colocados na água (placas, esparguetes, colchões). 

Todos estes jogos, a possibilidade de estar num espaço confinado só para nós, foi 

determinante para que as aulas dos colegas não sofressem da desatenção provocada pelos 

alunos NEE, bem como para um ganhar confiança, à vontade, receber toda a atenção 

necessária, poderem experimentar as maiores diversidades possível de objetos 

facilitadores, estratégias e a meu ver sobretudo o tempo necessário para poderem adquirir 

as competências necessárias até passarem para um desafio (progressão) mais complexa. 

 

2.6. Aula 6 – Maior controlo dos alunos 

 

Tendo em conta o bom desenrolar da aula transata, consegui finalmente estruturar uma 

planificação que me possibilitasse potenciar ao máximo as competências dos alunos. 

Apesar de algumas limitações físicas e de recursos materiais, a planificação foi 

relativamente fácil, pois todos os conteúdos abordados foram incluídos e com imensas 

estratégias. 

Tendo em consideração tudo o que foi relatado anteriormente, esta aula foi fantástica. Quer 

do ponto de vista de realização pessoal, quer pela dinâmica empregue e aceitação dos 

diversos desafios estratégicos propostas aos alunos. 
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Toda a aula decorreu com normalidade, sem ouvir gritos, sem comportamentos desviantes e 

com sorrisos rasgados por parte dos alunos. Em várias alturas foi-me possível constatar o 

afeto que já tinham para comigo, abraçando-me imensas vezes e dando-me imensos 

carinhos. De referir que todos os exercícios propostos foram evoluindo de dificuldade na sua 

realização, mas nem isso fez os alunos ficarem frustrados ou desanimados, apenas 

hesitavam e após um incentivar da minha parte e tudo se realizava com maior ou menor 

dificuldade. 

Acho importante referir que todos os exercícios foram exercícios que costumo solicitar a 

qualquer outra turma dita regular, confirmando mais uma vez que apenas precisava de estar 

na água junto com eles e tendo eles toda a minha atenção e de uma forma exclusiva. 

 

2.7. Aula 7 – Superação das expetativas 

 

Tendo em conta que as aulas estavam a acabar resolvi perceber até que ponto os alunos 

tinham progredido e se seriam capazes de fazer exercícios que não tínhamos 

experimentado anteriormente para sem ser demasiado persuasivo levá-los a atingir metas 

um pouco “impossíveis”. 

Desta forma, as palavras de desafio nesta aula as de colocar a cabeça toda debaixo de 

água (imersão). Num primeiro instante houve algum alvoroço, mas a partir do momento que 

perceberam que só teriam que colocar em prática tudo o que tinham exercitado até ao 

momento, tudo foi mais fácil e aceitável. Constatei que perceberam que todos os exercícios 

de sopro para a água (fazer bolinhas, soprar para empurrar a bola) eram necessários e 

facilitadores para a imersão da cabeça na água. Desta forma a introdução da cabeça na 

água foi possível, mas apenas parcial. Assim, vieram todas as dicas e feedbacks da minha 

parte, relembrando-os que já tinham colocado os olhos na água (quanto simulávamos que 

lavávamos a cara) e que realizando esses mesmos exercícios e dicas em simultâneo tudo 

correria na perfeição. 

Ainda bastante hesitantes lá acederam às minhas instruções, sempre bem agarrados quer a 

mim quer na parede da piscina, bem como havendo a necessidade da minha parte em fazer 

todo o processo várias vezes comprovando a sua execução sem problemas de maior. 

Compreendi naquele momento que toda a confiança ganha durante as aulas anteriores foi 

fulcral para esta concretização, pois o medo latente nas suas expressões era por demais 

evidente, reforçando uma vez mais a necessidade que tive de alterar o que estava 

preconizado nas aulas de natação, ficando única e exclusivamente com aqueles dois alunos 

e todas as suas dificuldades. Dificuldades próprias de quem tem essa deficiência, e 

dificuldades para se integrarem numa turma regular numa atividade tão específica como é a 

natação. 
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Em suma, a concretização de um exercício tão simples (imersão) para uns e tão 

“impossível” para outros fez-me ficar deveras satisfeito e feliz por ter podido ser um 

verdadeiro professor para estes dois alunos, pois obtiveram de mim toda a paciência, 

pesquisa, respeito, interação, preocupação que mereciam elevando-me a outro nível e 

fazendo-me constatar o que por vezes se perde nestas aulas (Atividades de Enriquecimento 

Curricular) que é a proximidade, confiança, preocupação pelos demais. Tenho quase a 

certeza que os sentimentos de felicidade, superação, aceitação, realização que senti 

durante todo este processo foram sentidos também pelos alunos. 

 

2.8. Aula 8 – Última aula 

 

Sendo esta a última aula e sendo um tempo de despedida, selecionei para os alunos os 

exercícios que mais prazer lhes dava realizar, premiando-os de certa forma o bom 

desempenho por eles demonstrado. 

Foi uma aula bastante divertida, sem a preocupação de querer atingir os objetivos 

propostos, mas atingindo-os mesmo sem querer. A alegria dos alunos foi contagiante e a 

minha satisfação enorme, pois consegui que uma atividade que para eles era de grande 

stress e bastante desconforto, se tornasse uma atividade fundamental e quase obrigatória. 

Digo isto porque uma vez que seria a última aula, os encarregados de educação acharam 

por bem falar comigo para saber da minha disponibilidade para lecionar aulas de natação 

aos seus educandos a título particular, isto é, num horário pós-laboral. Algo que me trouxe 

imensa alegria, pois poderia continuar a ajudar dois alunos que mais me fizerem crescer 

enquanto profissional e até mesmo como pessoa. 
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3. Conclusão e Estratégias Futuras 

 

Neste capítulo vou abordar as conclusões que retirei da minha experiência profissional e do 

ensinamento obtido através dela. Concomitantemente, todo este desafio é importante para o 

meu crescimento como professor. 

A experiência aqui relatada fez-me refletir sobre duas temáticas fundamentais, que no meu 

entender são a base do sucesso de cada profissional de educação: a necessidade de um 

professor estar constantemente em formação, bem como, da imprevisibilidade de cada aula. 

Assim, constatei que a minha formação base (licenciatura) apenas me deu instrução 

suficiente para reconhecer que esta é a realidade, preparando-me para lidar com o 

problema, mas, não com o conhecimento suficiente e preparação (estágio, trabalho de 

campo) para solucionar todas as adversidades. Nesse sentido, é imperativo para um 

professor estar em constante atualização, em busca de informação, conteúdos e temas, 

mesmo que não sejam na área específica, mas que nos transportem para um conhecimento 

aprofundado da área técnica que estamos a lecionar e também munidos de competências 

nas mais variadas áreas, como complemento. Foi importante perceber que dominar os 

aspetos técnicos da modalidade em questão é bom, mas de todo suficiente. O que de mais 

importante retiro desta experiência é a relação professor-aluno e toda a sua componente 

sócio-afetiva. Concluindo este ponto, afirmo que a minha formação base foi apenas um bom 

ponto de partida para me tornar um bom profissional, mas apenas a etapa inicial de um 

longo percurso de melhoramento e colmatação de debilidades enquanto profissional. 

Neste segundo ponto começo por referir o que toda a literatura preconiza como sendo 

verdade, que apesar do bom domínio de conteúdo e da boa planificação da aula e sua 

preparação, cada aula é única e tem as suas imprevisibilidades, levando cada profissional a 

ser um bom tomador de decisões tendo boa capacidade de adaptação. Esta adaptação 

acontece por inúmeros fatores, muitos deles extrínsecos à própria aula. No meu caso em 

específico os fatores foram bastante variados, dado o espaço, uma vez que é fora das 

instalações da escola, numa piscina municipal que é usada por alunos das escolas do 

concelho bem como utentes da piscina, o elevado número de alunos por cada espaço de 

aula, os dois alunos NEE integrados na turma, a necessidade de agrupar alunos de várias 

turmas numa só, exclusivamente, para a atividade de Natação. No entanto, quase todos os 

fatores citados acima foram resolvidos de forma célebre e com mestria. 

Depois de toda esta experiência a minha abordagem no futuro vai ser bastante diferente. A 

consciência de que o meu conhecimento é limitada e tem que estar em constante 

atualização, o fato de necessitar de melhorar a adaptação na aula, para uma resposta mais 

rápida às situações futuras. Acima de tudo a relação com os alunos NEE foi o fator mais 

relevante nesta jornada. Não só me fez crescer como profissional mas também como 
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pessoa, compreendendo que cada atividade, seja ela qual for, tem mais sucesso quanto 

maior for a predisposição dos seus intervenientes. Neste caso específico os alunos NEE 

precisam muito mais da proximidade do professor e eles, de um reforço de confiança 

constante, de um período alargado para habituação ao meio, materiais adaptados, espaço 

de aula mais confinado e presença constante na água com os alunos. 
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Anexos 
 

 Aula 1 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada. 

 Sentados no bordo da piscina, os alunos simulam que 

lavam a cara. 

 Sentados no bordo da piscina, os alunos realizam 

movimentos alternados com os membros inferiores. 

 Deitados no bordo da piscina, na posição ventral, os alunos 

realizam movimentos alternados com os membros 

inferiores. 

5 Minutos 

1 Minutos 

 

2 Minutos 

 

2 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Os alunos caminham pelos limites do espaço. 

 Os alunos caminham pelo espaço, de forma aleatória. 

 Deslocação com pequenos saltos, sendo a impulsão feita 

com os dois pés em simultâneo. 

 Deslocação em salto, realizando a impulsão com um pé de 

forma alternada. 

 Os alunos caminham de costas. 

 Deslocação frontal e à retaguarda com o auxílio dos 

membros superiores. 

5 Minutos 

3 Minutos 

2 Minutos 

 

2 Minutos 

 

4 Minutos 

4 Minutos 

Parte final Tempo 

 Limpeza do Mar – o docente espalha inúmeros objetos pelo 

espaço (bolas, arcos, pullboy, placas, peixes) e os 

discentes recolhem todo o “lixo” e depositam no local 

designado pelo professor. 

10 Minutos 
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 Aula 2 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada. 

 Sentados no bordo da piscina, os alunos molham todo o 

seu corpo. 

 Sentados no bordo da piscina, os alunos realizam 

movimentos alternados com os membros inferiores. 

 Deitados no bordo da piscina, na posição ventral, os alunos 

realizam movimentos alternados com os membros 

inferiores. 

5 Minutos 

1 Minuto 

 

2 Minutos 

 

2 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Dentro da piscina, agarrados ao bordo da piscina, os 

alunos imergem a face. 

 Agarrados ao bordo da piscina, os alunos imergem a face e 

têm que identificar a cor do arco que o professor lhes 

coloca à frente. 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. A expiração deve ser realizada pela boca. 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. E expiração deve ser realizada pelo nariz. 

 O professor encontra-se na posse de uma vara, que estará 

em contato com o fundo da piscina. Um de cada vez, os 

alunos devem tocar no fundo sem nunca largar o meio 

auxiliar. 

 Os alunos devem realizar a imersão total do corpo, tocando 

com os joelhos no fundo do tanque. 

2 Minutos 

 

4 Minutos 

 

 

4 Minutos 

 

4 Minutos 

 

6 Minutos 

 

 

 

5 Minutos 

Parte final Tempo 

 O professor dispõe os arcos pelo fundo da piscina. À sua 

ordem, os alunos devem apanhar os arcos da cor referida 

pelo docente. 

5 Minutos 
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 Aula 3 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada. 

 Sentados no bordo da piscina, os alunos molham todo o 

seu corpo. 

 Sentados no bordo da piscina, os alunos realizam 

movimentos alternados com os membros inferiores. 

 Deitados no bordo da piscina, na posição ventral, os alunos 

realizam movimentos alternados com os membros 

inferiores. 

5 Minutos 

1 Minutos 

 

2 Minutos 

 

2 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. A expiração deve ser realizada pela boca. 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. A expiração deve ser realizada pelo nariz. 

 Em grupos de quatro elementos, dois em cada extremidade 

do espaço, os alunos realizam estafetas, usando como 

testemunho um esparguete. 

 Em grupos de quatro elementos, dois em cada extremidade 

do espaço, os alunos realizam estafetas, usando como 

testemunho um esparguete. A deslocação é feita em salto 

com os dois pés em simultâneo. 

 Em grupos de dois, sentados no esparguete, os alunos 

realizam uma corrida contra as restantes equipas. 

3 Minutos 

 

3 Minutos 

 

7 Minutos 

 

 

7 Minutos 

 

 

 

5 Minutos 

Parte final Tempo 

 Os alunos encontram-se fora do tanque e à ordem do 

professor saltam para a água de pé. 

5 Minutos 
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 Aula 4 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada e organização do espaço. 10 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Os alunos caminham pelos limites do espaço. 

 Os alunos caminham pelo espaço, de forma aleatória. 

 Deslocação com pequenos saltos, sendo a impulsão feita 

com os dois pés em simultâneo. 

 Deslocação em salto, realizando a impulsão com um pé de 

forma alternada. 

 Os alunos caminham de costas. 

 Deslocação frontal e à retaguarda com o auxílio dos 

membros superiores. 

5 Minutos 

3 Minutos 

2 Minutos 

 

2 Minutos 

 

4 Minutos 

4 Minutos 

Parte final Tempo 

 Limpeza do Mar – o docente espalha inúmeros objetos pelo 

espaço (bolas, arcos, pullboy, placas, peixes) e os 

discentes recolhem todo o “lixo” e depositam no local 

designado pelo professor. 

10 Minutos 
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 Aula 5 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada e organização do espaço. 5 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Os alunos manuseiam as bolas, afundando, empurrando e 

atirando-as. 

 Passe entre os dois alunos e o professor. 

 Transportar a bola de um para outro, utilizando a expiração 

ativa. 

 Transportar a bola entre as extremidades do espaço, 

contornando os objetos espalhados pela água (placas, 

esparguetes, colchões). 

 Os alunos deslocam-se tendo que transpor um obstáculo 

(colchão). 

 Os alunos sentam-se no colchão e o professor empurra-os, 

criando ondulação. 

5 Minutos 

 

5 Minutos 

5 Minutos 

 

5 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

5 Minutos 

Parte final Tempo 

 Os alunos executam lançamentos ao cesto. 5 Minutos 
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 Aula 6 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada e organização do espaço. 5 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Dentro da piscina, agarrados ao bordo da piscina, os 

alunos imergem a face. 

 Agarrados ao bordo da piscina, os alunos imergem a face e 

têm que identificar a cor do arco que o professor lhes 

coloca à frente. 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. A expiração deve ser realizada pela boca. 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. E expiração deve ser realizada pelo nariz. 

 O professor encontra-se na posse de uma vara, que estará 

em contato com o fundo da piscina. Um de cada vez, os 

alunos devem tocar no fundo sem nunca largar o meio 

auxiliar. 

 Os alunos devem realizar a imersão total do corpo, tocando 

com os joelhos no fundo do tanque. 

2 Minutos 

 

4 Minutos 

 

 

4 Minutos 

 

4 Minutos 

 

6 Minutos 

 

 

 

5 Minutos 

Parte final Tempo 

 Os alunos encontram-se sentados no bordo da piscina e à 

ordem do professor saltam para a água. 

 Os alunos encontram-se de pé fora da tanque e à ordem 

do professor saltam de pé para a água. 

5 Minutos 

 

 

5 Minutos 
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 Aula 7 

 

Parte inicial Tempo 

 Chamada e organização do espaço. 5 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. A expiração deve ser realizada pela boca. 

 Os alunos devem imergir a face e realizar a expiração 

ativa. E expiração deve ser realizada pelo nariz. 

 Com os arcos imersos, os alunos têm que passar pelo seu 

interior. 

 Com o auxílio do professor, os alunos realizam a posição 

de medusa 

 Com o auxílio de dois esparguetes, os alunos têm que 

conseguir manter o equilíbrio horizontal, na posição ventral. 

Um esparguete encontra-se na região cervical e o outro na 

zona poplítea. 

3 Minutos 

 

3 Minutos 

 

6 Minutos 

 

8 Minutos 

 

10 Minutos 

Parte final Tempo 

 Os alunos encontram-se de pé fora da tanque e à ordem 

do professor saltam de pé para a água, tendo que passar 

pelo interior do arco. 

5 Minutos 
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 Aula 8 

 

Parte inicial Tempo 

 . Chamada e organização do espaço. 5 Minutos 

Parte principal Tempo 

 Passe entre os dois alunos e o professor. 

 Os alunos executam lançamentos ao cesto. 

 Os alunos deslocam-se pelo espaço, tendo que transpor os 

colchões e passar pelo interior dos arcos aí colocados. 

 Os alunos sentam-se no colchão e o professor empurra-os, 

criando ondulação. 

5 Minutos 

5 Minutos 

10 Minutos 

 

5 Minutos 

Parte final Tempo 

 O professor coloca o escorrega no bordo da piscina, para 

uso dos alunos. 

 Os alunos encontram-se fora de água e à ordem do 

professor percorrem o colchão colocado junto ao bordo da 

piscina e no final saltam para a água. 

5 Minutos 

 

5 Minutos 

 


