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Resumo 

 

 

O presente relatório discute a necessidade de se repensar a abordagem 

tradicional do ensino da Natação. As Atividades Subaquáticas, num olhar pela via da 

prática, é uma atividade multidisciplinar, a qual pode ser extremamente rica ao nível da 

experimentação motora e variação de práticas aquáticas e subaquáticas. É neste 

contexto que se confronta a realidade atual do ensino da Natação com uma realidade 

mais desejada, de âmbito multidisciplinar.  

Na sequência da nossa experiência, enfatizou-se, sobretudo, a orientação e 

adequação dos conteúdos de ensino da Natação para crianças e jovens, população 

específica nas suas características e necessidades de desenvolvimento. No sentido de 

se atender a este grupo específico, após se ter salientado a pertinência da 

multidisciplinaridade, efetua-se uma proposta de abordagem de habilidades motoras 

subaquáticas básicas, considerando a fase de ensino inicial da Natação. Este relatório 

visa divulgar a implementação do ensino multidisciplinar da Natação, o qual se 

considera ser cada vez mais urgente, particularmente pela pouca expressão que as 

modalidades aquáticas têm tido no contexto desportivo nacional.  

Palavras-chave: Natação, Ensino, Multidisciplinar, Atividades aquáticas e Atividades 

subaquáticas 
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Abstract  

 

 

 This report discusses the need to rethink the traditional approach to 

swimming teaching. Underwater Activities, in a practical way, is a multidisciplinary 

activity, which can be extremely rich in motor experimentation and variation of aquatic 

and underwater practices. It is in this context that the current reality of swimming 

teaching is confronted with a more desired reality, with a multidisciplinary scope.  

 As a result of our experience, we emphasized, above all, the orientation and 

adequacy of the teaching contents of Swimming for children and young people, a 

specific population in their characteristics and development needs. In order to attend to 

this specific group, after having emphasized the pertinence of multidisciplinarity, a 

proposal is made to approach basic underwater motor skills, considering the initial 

teaching phase of Swimming. This report aims to disseminate the implementation of 

the multidisciplinary teaching of Swimming, which is considered to be increasingly 

urgent, particularly due to the lack of expression that the water modalities have had in 

the national sports context. 

 

 

Keywords: Swimming, Teaching, Multidisciplinary, Aquatic activities and Underwater 

activities 
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Glossário 

 

Academia Hóquei subaquática - A Academia de Hóquei Subaquático é o programa 

que dá continuidade ao Mini- Hóquei Subaquático, permite que os jovens praticantes 

possam ocupar os seus tempos livres a jogar Hóquei Subaquático seguindo uma 

logica de aprendizagem ao longo de uma época desportiva. 

Aquasub - É um projeto nacional da Federação Portuguesa de Atividades 

Subaquáticas FPAS de iniciação às modalidades aquáticas e subaquático destinado a 

crianças e jovens. 

Escola de Atividades Aquáticas - Este programa está inserido no funcionamento 

regular da Escola de Natação, onde são introduzidas as modalidades de natação com 

barbatanas, o mergulho livre, o râguebi e hóquei subaquático nas turmas onde os 

alunos já têm adquirido o nado autónomo das técnicas alternadas costas e crol. 

Golpe de pato - O movimento básico no mergulho, em que inicia-se com uma braçada 

para baixo, enquanto o dorso se dobra a 90º para baixo. As pernas são levantadas ao 

mesmo tempo até à posição vertical. Prestar especial atenção à cabeça, evitando a 

sua hiper extensão. Este “golpe de pato” é o mais comum e o mais eficaz, 

especialmente para mergulhos profundos, uma vez que proporciona um afundamento 

direto, aproveitando o movimento de força das pernas acima da superfície 

Portugal a Nadar – Programa da FPN que é a entidade que superintende e certifica 

as atividades ligadas a prática da natação e, pretende melhorar as condições de 

prática das disciplinas competitivas e estender a todas as entidades e praticantes de 

atividades aquáticas. 

Subaquatic 4 All - O programa é desenvolvido na intervenção com a formação de 

agentes desportivos em dois momentos de demonstração/sensibilização, em estreita 

ligação com o programa Escola de Atividades Aquáticas, através das modalidades de 

Hóquei Subaquático, Natação com Barbatanas e Mergulho em Apneia. O objetivo 

geral do projeto e criar bases de ligação das varias populações especiais enquadradas 

pelos diferentes programas, através de uma estrutura de integração nas modalidades 

existentes nas atividades subaquáticas, complementando assim o processo de ensino 

na adaptação ao meio aquático e ensino da natação, na receção e oportunidade de 

escolha aos participantes alvos. 
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Introdução 
 

O interesse neste relatório enquadra-se com a construção e o aprofundar do 

reconhecimento do procedimento de ensino-aprendizagem como um processo didático 

metodológico, fortalecendo a sua vertente pedagógica no que diz respeito à aquisição 

das competências aquáticas.  

Para efetuarmos a abordagem a este tema, foi necessário adquirir 

conhecimento do ensino da natação, bem como, conhecimento do projeto da Aquasub 

(FPAS), particularmente, no que inclui ao quadro onde se insere a aprendizagem 

básica, bem como, as diferenças entre o meio aquático e o meio subaquático, levou-

nos à necessidade de um modelo de ensino, enquadrando-os nos já aplicados nas 

escolas de natação, sobre aqueles já implementados (FPN).  

Fortalecendo este aspeto pedagógico, surge então o desprender de uma 

proposta metodológica solitária e voltada só para as técnicas de nado.  

A motivação para a prática deste tema, levou-nos a responder a uma 

necessidade de melhorar as capacidades físicas do nossos alunos bem como o 

despertar de uma nova modalidade já implementada no nosso país, desta forma 

iremos demonstrar as melhorias com a aplicação deste modelo pedagógico. 

Como desígnio final, esperemos que com esta proposta metodológica, a 

influência na adaptação e consequente melhoria no meio subaquático seja possível 

melhorar e aperfeiçoar os modelos das técnicas de nado. 

Com a evolução da modalidade e dos estilos, foi necessário o desenvolvimento 

de uma sequência pedagógica, na qual estivesse contida uma ordem de ensino 

progressivo. De acordo com Rohlfs (1999) e Lima (1999), na atualidade a sequência 

pedagógica está composta pelas seguintes etapas: familiarização ou adaptação ao 

meio líquido, flutuação, respiração, propulsão e mergulho elementar.  

O processo de adaptação ao meio líquido é um período de conhecimento e 

exploração, o qual implica em trabalhar fatores como superação do medo, aquisição 

de confiança e motivação. Nesta fase, a evidência é predominantemente educativo, 

ensinando-se as habilidades motoras básicas como deslocamentos, equilíbrios e 

imersões.  

A flutuação de um corpo na água ocorre quando as forças empuxam e 

gravidades estão em equilíbrio, mantendo este em um posicionamento positivo e 

confortável, com um melhor aproveitamento hidrodinâmico. A mecânica respiratória no 

ambiente aquático torna-se um pouco diferente, onde o indivíduo deve inspirar o ar 

pela boca e expirá-lo pelo nariz. A propulsão é um trabalho conjunto de braços e 
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pernas, sendo a capacidade do indivíduo de locomover-se no meio líquido através de 

seus próprios recursos, completando o processo de adaptação. O mergulho elementar 

caracteriza-se pela aprendizagem das diferentes formas de se entrar na água. 

Além da sequência pedagógica, devemos considerar as especificidades do 

ambiente aquático, explicadas através dos princípios hidrodinâmicos.  

Para Luz (1999) e Correa e Massaud (1999), os princípios hidrodinâmicos de 

maior importância são a densidade, a propulsão, a pressão hidrostática, o impacto, a 

resistência e o equilíbrio. 

Assim, e procurando aumentar o contributo para estas áreas de intervenção, 

ficou como título escolhido “A INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS, NA 

AQUISIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS AQUÁTICAS.” 
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1. Enquadramento e Finalidades 
 

 

Com a realização deste relatório pretende-se desenvolver o domínio global das 

capacidades motoras e alargar o campo de experiências das crianças para que estas 

possam desenvolver o seu esquema corporal no meio aquático. 

Assim, a aplicação das atividades subaquáticas, é um excelente instrumento 

para valorizar a motricidade da criança e proporcionar o seu desenvolvimento global, 

através da estimulação das suas capacidades. 

Outro fator a desenvolver com este relatório, é o fator social. As atividades 

subaquáticas têm subjacente uma conceção de ensino integrado, a partir dos 

conhecimentos adquiridos na aula de natação, em que as aulas, para além do 

associativismo terão uma melhor abrangência de experiências aquáticas de forma 

alternativa. 

Daí advém, que o desporto é na sociedade de hoje em dia, um dos mais 

importantes fatores de socialização para as crianças. 

 

Nesta perspetiva, são finalidades das atividades subaquáticas: 

 Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras dos alunos; 

 Melhorar a realização das habilidades motoras, conjugando as suas 

iniciativas com a ação dos colegas e aplicando corretamente as 

técnicas de nado; 

 Promover o desenvolvimento integral do aluno, favorecendo o reforço 

da oferta instrutiva numa perspetiva interdisciplinar e integrada com as 

restantes aprendizagens motoras; 

 Fomentar a aquisição da pernada, contribuindo para o aumento dos 

índices de prática desportiva da parte aquática; 

 Fomentar o espírito desportivo e do fair-play; 

 Estimular a tomada de consciência para a fruição da natureza numa 

perspetiva da sua preservação. 

 

Para uma melhor perceção dentro das atividades subaquáticas que estão 

subdivididas em onze modalidades, que no nosso caso, só estamos centrados em três 

delas: Natação com barbatanas, Hóquei subaquático e Mergulho em apneia. Mas 

contudo, podemos demonstrar todas as atividades já implementadas no nosso país, 



 

 
 6 

que na atualidade, todas as modalidades federativas, estão divididas pela formação de 

treinadores, como aqui se demonstra: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Formação de treinadores FPAS (site FPAS) 
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1.1 O que é Hóquei subaquático? 
 

O Hóquei Subaquático foi inventado em 1954 em Inglaterra por Alan Blake com 

o intuito de entreter os mergulhadores na altura do inverno. Ao longo dos anos, o 

Hóquei Subaquático foi sofrendo modificações ao nível de equipamento, número de 

jogadores e outros fatores decisivos que contribuíram para que esta se tornasse na 

modalidade internacional que é hoje em dia. Atualmente é praticado em quase todos 

os países da Europa com destaque para o Reino Unido, França, Holanda; a nível 

Mundial, temos países como a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Colômbia; 

Estados Unidos da América e Canadá.  

Em Portugal a modalidade existe oficialmente desde 2007, tendo ocorrido 

experiências prévias a esta data mas só em 2007 foi criado o primeiro clube oficial de 

Hóquei Subaquático.  

O Hóquei Subaquático é um desporto jogado numa piscina de 25m x 15m e de 

2m a 3,65m de profundidade. O jogo decorre no fundo da piscina, sem ajuda de 

equipamento respiratório de mergulho, é jogado em apneia, utilizando apenas a 

máscara, tubo, barbatanas, luva, touca de Pólo aquático e um stick. 

As equipas são constituídas por 10 jogadores, 6 jogadores de campo e 4 no 

banco das substituições.  

O objetivo do jogo é marcar golos com o disco de hóquei subaquático (puck) 

dentro de uma baliza em forma de calha com 3m de comprimento. 

 

AS REGRAS BÁSICAS DO JOGO 

O Hóquei Subaquático joga-se numa piscina  que tenha as dimensões entre 

20-25 metros de comprimento e 12-15 metros de largura, devem ter uma profundidade 

mínima de 1.80 m (mínimo para competições oficiais, para treinos qualquer piscina 

pode ser utilizada) e máxima de 3.65m desde que a inclinação máxima não exceda os 

10%, o ideal será de 2.20m de profundidade constante. 

 As equipas são constituídas por 6 atletas e mais 4 suplentes sendo as 

substituições ilimitadas. Nas extremidades da piscina estão colocadas no fundo uma 

baliza com 3m de comprimento e 18 cm de largura onde devemos introduzir o disco 

(1.3kg de chumbo revestido de borracha) na calha da baliza 

 

*Transcrição feita do site da FPAS, para que não haja perda de informação 
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Terreno de Jogo 

Tempo Jogo 
30 min (2 Partes x 15 min) 
3 min Intervalo 
Time-Out 1 min por Parte 
 

                                                                    Fig. 2 – Dimensões do terreno de jogo de Hóquei Subaquático 

 

 

Equipa 

Equipa 6 Jogadores + 4 Substituições 

Inscrição Competição - 12 Jogadores 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fig. 3 – Esquema do campo de Hóquei Subaquático 

 

A BALIZA 

Golo Inválido                                                                                                Golo Válido 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Golos válidos e inválidos no Hóquei subaquático 
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Condução Disco                                                                               Condução Ilegal 

 

 

 

Faltas com o stick 

 

Fig. 5 – Regras da condução do disco no Hóquei Subaquático 
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Equipamentos 

 

 

1. Máscara de mergulho» usamos a máscara dado que o jogo disputa-se sempre 

no fundo da piscina e assim temos não só uma melhor visão debaixo de água sem 

esforçar a vista mas também mais uma proteção a nível da face. 

2. Toucas» São usadas para proteção e para ajudar a distinguir as equipas. 

3. Tubo» O uso do tubo é fundamental no jogo porque assim não precisamos de 

tirar a cara debaixo de água para respirar e assim nunca perdemos o contacto 

visual com o disco. 

4. Luva» Mais uma maneira de distinguir as equipas e de proteção da mão que 

agarra o stick dado que cada jogador só usa uma luva. 

5. Barbatanas» Existem vários tipos e formas de barbatanas que podem ser 

utilizadas no Underwater Hockey. Temos é de ter sempre atenção num fator de 

segurança para nós e para os outros jogadores, as barbatanas à sua volta tem que 

acabar sempre em borracha pois o contacto com os outros jogador é inevitável e 

se não tiver essa proteção poder-nos-íamos cortar. Quanto ao tipo de barbatana 

pode ser aquela a que nos adaptarmos melhor. 

6. Stick» É a única maneira que temos para poder tocar no disco. Cada pessoa 

deverá numa fase mais avançada ter os seus próprios sticks, dado que para 

podermos fazer melhor os passes como a nível de técnica individual, devem estar 

bem habituados a jogar sempre com os mesmos sticks. Existem variadíssimas 
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formas e desenhos de sticks para todos os gostos mas têm que respeitar alguns 

aspetos de dimensões. Os sticks para destros e esquerdinos são iguais mas 

simétricos. Servem também para distinguir as equipas através das cores. 

7. Disco» a peça fundamental para um jogo. O disco pode ter várias cores mas 

sempre com as mesmas dimensões. De altura tem 3cm podendo variar entre 2mm, 

de diâmetro tem 8cm e o seu peso pode variar entre 1.3kg e 1.5kg. O disco à sua 

volta, no exterior, é envolvido por uma borracha para que assim não estrague a 

piscina nem os sticks. O stick permanece sempre no fundo da piscina. 

*Transcrição feita do site da FPAS, para que não haja perda de informação 

 

 

 

Posição Fundamental 

 

Fig. 6 – Posição fundamental no Hóquei Subaquático 
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O Taco | A Pega do Taco | A Condução do Disco 

F

 

Fig. 7 – Tipos de pega na condução do disco no Hóquei Subaquático 

 
Taco ou Stique é constituído por: 
•Pega •Face Frontal •Face Interior ou Gancho •Face Superior •Face Inferior 

 

Tabela 1 – Sistemas de jogo no Hóquei Subaquático  

 

2-1-2-1 
2-3-1 

2 Avançados, 1 Avançado Centro 
2 Defesas, 1 Defesa Centro 

2 Avançados 
1 Centro, 2 Alas 
1 Guarda Balizas 

 
 
 
CONTROLO INICIATIVA JOGO + ATAQUE RÁPIDO vs EQUILÍBRIO 

DESCRIÇÃO 
O Jogador da Contenção deverá fechar a zona do terreno de forma a induzir o 

deslocamento do atacante para os espaços livre. 

O Jogador da Cobertura Defensiva deverá antecipar o deslocamento do atacante para 

aumentar a probabilidade de desarme e iniciar um Ataque Rápido 

O 2º Ciclo inicia-se com o desarme do atacante. 

ATAQUE: Penetração DEFESA: Contenção + Cobertura FORMA: 1x2 2º Ciclo: 4x3 
FASE: Criação de Situações de Finalização DURAÇÃO: ∞ DIMENSÃO: 7m x ∞ 
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1.2 Mergulho em apneia 
 

O Mergulho em Apneia é a disciplina de entrada nas atividades subaquáticas, 

faz-se sustendo a respiração, sem aparelho de respiração subaquática, mas usando o 

tubo de superfície, máscara e barbatanas; mergulho livre. Em 1976 ultrapassou-se a 

barreira dos 100m na apneia em profundidade e na apneia estática o recorde está em 

11’! Para praticar uma apneia Segura teremos que ter em conta 5 condicionantes: 

1. Que Apneia? Pura, Estática/ Dinâmica, Distância/ Profundidade; 

2. Conhecimento Geral e Específico da modalidade,  

3. Controlo do Estado de Saúde do atleta: dentária, ouvidos, cardíaca; 

4. Treino diferenciado e Estado de Forma do atleta; 

5. Tipo de Material a utilizar adequado ao tipo de apneia a realizar. 

Existem 11 disciplinas desportivas no Mergulho em Apneia: 

1. O Peso Constante com ou sem Barbatanas: O atleta alcança a máxima 

profundidade com ajuda de suas pernas ou dotado de umas barbatanas ou mono 

barbatana, mantendo o mesmo lastro na descida e subida. 

2. O Peso Variável regulamentado: O desportista pode utilizar para descer, um lastro 

de até um máximo de 30 Kg, do qual liberta-se na subida, esta realiza-se por seus 

próprios meios. 

3. O No Limits: O apneista utiliza o peso que deseje para alcançar a máxima 

profundidade, na fase de ascensão liberta-se do mesmo, podendo utilizar um balão 

com ar para acelerar a subida. 

4. A Imersão Livre: O desportista não utiliza barbatanas para atingir a máxima 

profundidade, podendo utilizar o cabo guia no descer e ascensão para progredir. 

5. A Apneia Estática: Resume-se em permanecer com as vias respiratórias imersas 

o maior tempo possível. Podendo adoptar qualquer posição. A prova realiza-se em 

3 fazes: 1 pista para aquecimento, outra pista para período de transição e aquando 

na pista de prova tem 2’ para começar. O atleta informa o árbitro do tempo que se 

propõe realizar em apneia. Atingindo a metade do tempo proposto o árbitro que 

acompanha a prova na água toca no atleta esperando deste um sinal de OK pré 

combinado. Este procedimento repete-se a partir deste tempo, todos 15’’. No final 

da prova o atleta sai da água e tem que responder favoravelmente ao Teste de 

Consciência para a prova/ tempo ser validada. No caso do protocolo da CMAS o 

teste consiste em tocar numa placa mostrada pelo árbitro 1ª e 2ª vez. 
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6. A Apneia Dinâmica com ou sem Barbatanas: Consiste em recorrer a máxima 

distância possível com as vias respiratórias imersas sem nunca aflorar o corpo, 

exceto nas viragens, as barbatanas, mas nunca a cara, num trajecto horizontal, 

mantendo a mesma cota de profundidade, normalmente realiza-se em ambiente 

controlado (piscina). Existem provas com e sem barbatanas. 

7. Jump Blue: um cubo a 10m de profundidade na piscina que o atleta tem de 

percorrer todas as linhas horizontais desse cubo. 

8. Skandalopetra: modalidade realizada a 2, um atleta faz o mergulho em 

profundidade até alcançar uma pedra, e o companheiro de equipa puxa-o à 

superfície através dum cabo. 

9. Speed Endurance: prova de distância de 200m, o vencedor é o atleta que realizar 

o percurso no melhor tempo + a menor diferença no descanso entre percursos de 

50m. 

O Equipamento utilizado é: máscara de silicone dupla, fato luvas e meias de 

neoprene, cinto, faca, tubo mole e barbatanas longas e duras oferecem o melhor 

equilíbrio entre baixo esforço e alta propulsão.  

As Técnicas Respiratórias Básicas são: Hiperventilação, Pulmonar, 

Diafragmática. 

*Transcrição feita do site da FPAS, para que não haja perda de informação 
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1.3 Natação com Barbatanas 
 

Natação com Barbatanas é uma modalidade desportiva já praticada no nosso 

país, e na sua história podemos saber que esta modalidade remonta desde a década 

de 1960, e a mesma teve origem na Europa Ocidental. Formula 1 da Natação como é 

assim conhecida, devido à fluidez no meio aquático, em que se atinge mais velocidade 

em relação à natação pura.  

Nesta modalidade existe dois tipos de provas (as mono e bipalas), que se 

diferenciam entre si, pois a mono barbatana em que os pés vão inseridos na mesma 

barbatana faz com que o corpo execute o movimento de golfinho, e por sua vez 

melhore em muito a técnica de pernada da mariposa. A Natação com barbatanas 

bipala, que é a mais tradicional, vai melhorar a técnica de pernada de crol e costas. As 

provas podem ser disputadas de duas formas (em imersão à superfície, e em apneia). 

As distâncias de competição são semelhantes às da natação pura, podendo variar 

desde os 25, 50 e 100 metros em piscina, existindo também provas de natação com 

barbatanas em águas abertas. 

A Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS) que tem o 

quadro competitivo mais organizado e que prevê campeonatos do Mundo e da Europa, 

bem como um circuito de Taças do Mundo. As regras da modalidade estão também 

bem enquadradas, tal como todo o equipamento utilizado. 

Esta modalidade vai-se desenvolvendo em todo o mundo, e o nosso país que 

através da FPAS está a implementar esta modalidade, assim sendo, adequa-a através 

do projeto aquasub para que desta forma, as crianças e jovens comecem 

primeiramente a utilizar as barbatanas como ferramenta na aquisição da pernada nos 

diferentes estilos de natação.  
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1.4 A importância da utilização das barbatanas (Benefícios) 
 

 

Nesta vertente, em que utilizamos as barbatanas, melhoramos a técnica, e daí 

advém a influência na natação, por isso assentamos esta influência em cinco pilares: 

Melhoria da técnica, melhoria da velocidade, melhoria a nível muscular, nadamos mais 

tempo e por sua vez traz-nos benefícios cardiovasculares. 

Nadar com barbatanas a nossa propulsão é facilitada, mas contudo esse 

mesmo trabalho de propulsão, vai fazer os músculos trabalharem de forma diferente. 

Sendo assim, vai diminuir a necessidade de a pernada ser maior, e corrigir os aspetos 

técnicos, bem como os joelhos dobrados, rotações desnecessárias, que podem afetar 

a imagem corporal. Melhora os resultados de posição do corpo, com uma técnica mais 

coordenada e eficiente. 

“O deslocar mais água com as barbatanas do que com os pés, impulsionando o 

aluno pela água mais rapidamente. Recordes mundiais de natação de velocidade é de 

aproximadamente 15 por cento mais elevados do que para os nadadores sem 

barbatanas. A velocidade de natação também aumenta pela posição do corpo mais 

eficiente.” 

A diferenciação cinestésica com o uso de barbatanas, é muito mais acentuada 

do que em relação só à utilização do pé. Nadar com barbatanas requer mais esforço 

muscular da perna, do que nadar sem as mesmas, isso vai aumentar o tamanho da 

força muscular e consequente pernada mais económica.  

Nadar com barbatanas diminui a fadiga, isso é do senso comum, mas 

consequentemente, o nadador vai nadar por mais tempo, o que permite a melhoria da 

técnica e resultante correção dos membros superiores a nível técnico.  

Com o aumento de tempo de natação e melhoria da técnica dos membros 

superiores, vai contribuir num benefício a nível cardiovascular e não só, vai aumentar 

a flexibilidade do tornozelo o que no início pode provocar dor, que com a regularidade 

do uso, essa mesma dor vai desaparecendo  
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2. A implementação das atividades subaquáticas nas aulas de 
Natação 

 

O desempenho do nadador é influenciado pela sua capacidade de gerar força 

propulsora e minimizar a resistência ao avanço no meio líquido (DEMARI 2000). Isso é 

obtido melhorando a técnica e a condição física. Equipamentos, como barbatanas, são 

alguns dos recursos usados para melhorar o tempo do nado, corrigir técnica e 

incrementar a carga ao trabalho (PANZIERA 1996), apesar de não ser permitido o seu 

uso durante eventos competitivos, a não ser que os mesmos o permitam. 

A propulsão depende da ação sincronizada dos membros superiores e 

interiores. 

É comum a inclusão de equipamentos nos planeamentos de aula, com o 

objetivo de aumentar as cargas, desenvolver a técnica e melhorar o desempenho do 

nado. 

O batimento das pernas é considerado como responsável por auxiliar no 

alinhamento do corpo e na manutenção do equilíbrio e da posição horizontal próxima à 

superfície da água (DEMARI 2000). 

Counsilman (1980), ao observar nadadores de nível mundial, constatou que 

sete entre oito finalistas em provas de 100 metros livre utilizavam, com grande 

intensidade, o batimento de pernas.  

Sabe-se que o uso de nadadeira é quase indiscriminado entre nadadores de 

diferentes níveis, e o conhecimento de suas adaptações no treino de natação é pouco 

discutido na literatura, contudo esse conhecimento é útil a treinadores e atletas no 

processo de treino.  

A carência de material na literatura que aborda o uso das barbatanas nas 

aulas, traz a necessidade de reunir em apenas um trabalho a maior quantidade 

possível de informações a respeito da implementação destas na aula de natação, para 

assim facilitar o conhecimento e o estudo a respeito deste assunto. 

Na natação, uma das questões mais discutidas hoje em dia, tanto na literatura 

especializada e mesmo entre os profissionais que nela atuam, são os fatores que 

levam as crianças e os jovens a se aproximarem e a se dedicarem tanto a ela; por 

outro lado, estes mesmos especialistas detetam que também existe mundialmente o 

fenômeno do abandono precoce da prática da natação - sendo este um tema 

constante das preocupações e estudos desses especialistas (PALMER, 1990). Ambas 

as questões - a enorme busca pelo desporto, e o abandono precoce da prática levam-

nos a um fator fundamental na natação: a motivação. A forma como este tema é 

tratado pode ajudar nas respostas para duas questões básicas: porque é que as 
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crianças ingressam na prática da natação? Por que a abandonam? Além destas, 

outras questões surgem quando nos aprofundamos nesta reflexão - qual a 

contribuição fundamental do técnico de natação, a liderança, pode dar para manter um 

nível de motivação elevado nos praticantes de natação? Quais as posturas deste 

profissional que motivam, ou desmotivam, as praticantes de natação? A desmotivação 

pode se entendida como a falta de ânimo. 

   . Através da análise de diversas pesquisas pode-se verificar que os desejos 

internos desconhecidos, que se apresentam como necessidades, são impulsionadores 

de atividades que levam o indivíduo a assumir este ou aquele comportamento 

(PEREIRA, 1992). Dessa forma na abordagem de Counsilman (2010), a motivação 

aparece como uma predisposição interna que leva o indivíduo a agir em direção a 

determinado objetivo, significando, portanto, uma atitude psicológica do indivíduo em 

direção a objetivos, como resultado de alguma necessidade ou desejo não satisfeito; o 

comportamento é estimulado a algum tipo de mudança, que implica na aquisição de 

aprendizagens, de tal forma que o sujeito consegue reduzir a ansiedade e aumentar 

seu sentimento de prazer. 

    Tudo nos move com um motivo, e vários autores procuraram, ao longo do 

tempo, explicar a motivação através da busca e/ou encontro com esse “motivo”, 

portanto, se faz necessário começar a aula com uma definição operacional sobre esse 

termo. Motivo, para Barbanti (2003), significa “qualquer fator que estimule ou contribua 

para um esforço consciente em direção a uma meta”. Isso nos remete a pensar sobre 

o motivo de realização, que significa para o autor acima mencionado, como uma “[...] 

tendência para lutar pelo sucesso ou obtenção de um fim desejado. É o envolvimento 

do ego do indivíduo numa tarefa. Também chamado de necessidade de realização”, 

como veremos no decorrer deste tema. 

Segundo José João (2014), no artigo de opinião, coloca uma questão, 

referente aos modelos de ensino nas escolas de natação.  

 

–  ” 

Perante esta interrogação, o mesmo autor refere que desde que iniciou a o seu 

contacto com as atividades subaquáticas, teve uma prespetiva diferente sobre os 

modelos de ensino, o que permitirá a introdução de mais objetos operacionais nos 

projetos pedagógicos, para que dessa forma, fossem uns modelos pedagógicos com 

maior transversalidade. 
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Referindo ainda o mesmo autor, em que nos diz que existem diferentes 

modelos de referência e autores do ensino da natação, os respetivos modelos estão 

subdivididos em comportamentos na tabela (categorias de ação) e por domínios de 

conduta. 

Tabela 2 – Referências de autores por categorias de ação (retirado do mesmo artigo de opinião) 

 

AUTORES ORIENTAÇÃO CATEGORIAS 

Gulber et Manaud Catteau Orientado pelas funções 

Equilíbrio 

Respiração 

Propulsão 

Navarro Orientado por Etapas e níveis de habilidades aquáticas 

Equilíbrio 

Saltos 

Rotações 

Dubois et Robin Orientado por níveis de ações 

Descobrir 

Aceitar 

Empreender 

Agir e Dominar 

Gal Orientado por competências 

Mergulhar 

Salvar 

Virar 

Progredir 

Campaniço Orientado por ações e competências 

Saltar 

Equilibrar 

Imergir 

Respirar 

Propulsionar 

 

 

Diante do quadro apresentado pelo autor, e ao que o mesmo se questiona, 

leva-nos a cada vez mais, procurar a melhor forma de adaptação do individuo na 

aprendizagem das técnicas de nado. Daí que os projetos pedagógicos terão um papel 

essencial para o professor de natação possa desenvolver melhor as suas aulas, mas 

para isso terão que tentar alargar mais os objetivos nos seus planos de aula. 
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Contudo na nossa ótica, concordamos com o aqui descrito, mas sentimos que 

ainda existe uma grande barreira, pois não passa só pelas coordenações e pelos 

próprios pais, mas também pelo pré conceito dado numa aula de natação. O ser 

humano é resistente à mudança, não podemos mudar os métodos de um dia para o 

outro, e é aí o ponto crucial deste tema, os métodos como se realiza o ensino de 

natação, terão de mudar de forma gradual e não repentinamente, quem nos avalia terá 

de observar que com estas alterações nos modelos pedagógicos as suas aulas com 

estas novas estratégias e alterações devem e podem fazer com que o ensino da 

natação tenha um melhor desenvolvimento do nadador. 

A grande barreira na fase inicial nas aulas de natação é a imersão da face na 

água, e em resposta para esta necessidade as atividades subaquáticas poderão 

facilitar a adaptação mas de forma lúdica, como exploração do meio, o que muitos de 

nós já o fazíamos mas sem conhecimentos técnicos das atividades subaquáticas, mas 

a simples partilha de opiniões entre professores tinham um papel crucial. No nosso 

projeto pedagógico, que assenta tendo em conta os diferentes estádios de idades e 

maturação do praticante. Foi-se introduzindo progressivamente, a dificuldade e 

complexidade dos níveis, em que o objetivo principal é: estimular o desenvolvimento, 

melhoria das capacidades do praticante que tem já implementado as atividades 

subaquáticas. 

Sabemos que para atingir os melhores resultados, quanto mais treinar, mais 

probabilidade de chegar à excelência, contudo, e principalmente na natação, não 

devemos deixar exercitar o erro, pois aí é o pecado capital. Com a exercitação do erro, 

esse mesmo erro, passará a ser mais “aperfeiçoado”, o que não é de todo o 

pretendido. As atividades subaquáticas têm aqui o papel crucial, e bem adequadas e 

dentro do pretendido serão um bom anticorpo ao erro da natação, mas sem um 

contexto adequado o desenvolvimento potencial provavelmente ficará comprometido. 

É para isso necessário entendermos que na aprendizagem de um gesto 

técnico desenvolve-se uma mudança gradual e duradoura dos processos cognitivos. 

Estas mudanças são normalmente induzidas e alteradas por experiências ou 

aprendizagens relevantes, ou por análise de execuções eficazes. 

Reforçando este aspeto, na natação, observa-se que nadadores de rendimento 

superior conseguem discriminar mais conhecimento especifico, declarativo e procedi 

mental, que nadadores novatos. 

Ao introduzirmos as modalidades subaquáticas nas aulas de natação, sabemos 

de antemão que as barbatanas são um auxílio na melhoria da técnica, e não como 

uma ferramenta para a melhoria da performance, podemos incluir também as 
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atividades subaquáticas em jogos coletivos como o hóquei subaquático e mergulho em 

apneia, mas nunca descorando o objetivo principal. 

Como conclusão, a implementação destas atividades tem como grande base, a 

transversalidade dos desportos e a multidisciplinariedade das diferentes modalidades, 

para que assim possa atingir os objetivos propostos ao final de uma época. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 
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3. O nosso percurso 
 

3.1 Contexto da aplicação das atividades subaquáticas nas 
aulas de natação 

 

Vamos dividir as atividades subaquáticas pelas vias da prática em três 

vertentes: Via do Desporto de Participação, Via do Desporto Adaptado e Via do 

Desporto de Competição.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Vias da Prática Desportiva 

 

Para serem melhor percecionadas estas aplicações, julgamos ser de utilidade 

referir os modelos pedagógicos, referindo, nomeadamente, a diferenciação entre 

níveis de progressão. 

Perante o enquadramento desportivo nacional, estas três vertentes 

diferenciam-se entre si, ou seja, pela via da prática tem como pontos cruciais (o 

ensino, lazer, bem estar e saúde), pela via da Performance (Treino, competição, 

clubes desportivos), pelo Desporto adaptado (Lazer, bem estar, integração social, 

performance e clubes desportivos). 

No nosso caso, a vertente que aplicamos é a via do desporto de participação. 

No âmbito destas competências, depende de cada escola de natação, e a 

forma como a mesma determinou a estrutura. Basicamente esta estrutura considera 

as existências de aquisição de competências que varia em três níveis, interligados e 

implicados no projeto pedagógico. Uma estrutura de professores, com conhecimentos 

na área, permitiu-nos atingir melhores resultados desde o AMA até ao nível mais 

Vias da Prática 

Via Desporto de Participação Via do Desporto de 

Competição 

Via do Desporto Adaptado 
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avançado, integrando aulas destinadas às atividades subaquáticas, devido também a 

uma autonomia operacional.  

Contudo realizamos uma procura relativamente aos níveis de aprendizagem, 

em escolas municipais de natação, e que nos permitiu saber que a maioria está a 

realizar as suas atividades dentro de três níveis de ensino, nas escolas de Natação do 

grande Porto. 

Neste sentido conseguimos abranger uma maior visão no ensino da natação e 

leva-nos desta forma a observar que maioritariamente se divide em três níveis. 

Na nossa realidade e conforme o estabelecido no protocolo entre as entidades 

acima referidas (CMV e FPAS), permite que os professores integrem nas aulas e nos 

diferentes níveis, aulas em que os alunos experienciem uma nova modalidade, e com 

isso, a panóplia de experiências motoras seja maior, bem como: 

 

 Implementar e dinamizar o processo de aprendizagem de médio/longo  

 prazo;  

 Colaborar com os colegas de turma, e melhorar a interação e confiança 

entre eles;  

 Identificar e propor vetores de desenvolvimento motor;  

 

 Promover a realização de aulas diversificadas 

 

 Desenvolver e implementar um gosto pela preservação da natureza;  

 

O desenvolvimento motor é um processo contínuo de mudanças. Estas 

mudanças resultam da integração de processos que permitem o surgimento de 

comportamentos motores capazes de atingir novos objetivos em qualquer nível. Ao 

longo do nosso desenvolvimento, começamos a realizar ações motoras cada vez mais 

complexas. 

O desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo relacionado 

com a idade, onde o indivíduo passa de um movimento simples, não organizado e não 

habilidoso, para uma habilidade motora complexa e altamente organizada, daí a 

preocupação da utilização das barbatanas, aquando os alunos já adquiriram a 

pernada. Com a utilização das mesmas, permite que seja facilitado a solidificação dos 

movimentos dos membros superiores, para que estes deixem de ter um movimento 

robótico. 
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Neste contexto, convém referir que o crescimento termina em determinada 

idade, quando alcança a sua maturidade biológica, enquanto o desenvolvimento é um 

processo que acompanha o indivíduo em toda a sua existência. 

O desenvolvimento abrange processos fisiológicos, psicológicos e ambientais 

contínuos e ordenados, ou seja, segue determinados padrões gerais. Tanto o 

crescimento como o desenvolvimento produzem mudanças nos componentes físicos, 

mental, emocional e social do indivíduo, independentemente da sua vontade. 

Com a preocupação na distinção entre crescimento e desenvolvimento, 

maturação e aprendizagem, temos de saber o que esperar da criança em cada estádio 

e não exigir dela determinada atitude ou comportamento que não está de acordo com 

o seu grau de maturidade. 

A aprendizagem é uma mudança sistemática do comportamento ou da 

conduta, que se realiza através da experiência e da repetição e depende de fatores 

internos e externos, ou seja, de condições neuropsicologias e ambientais. 

Toda a aprendizagem depende da maturação (condições orgânicas e 

psicológicas) e das condições ambientais (cultura, classe social, etc.) e estas 

condições podem condicionar a aprendizagem e o desenvolvimento, daí a 

necessidade de alargar o leque de experiências.  

O desenvolvimento de um aluno decorre através de um processo continuo de 

transformações biológicas e de aprendizagens, nas quais se conjugam e conciliam 

tanto os momentos vividos por eles no seu desenvolvimento biológico, como as 

exigências da sua preparação, onde encontramos com a finalidade de respeitar as 

transformações biológicas que ocorrem no processo de desenvolvimento e favorecer a 

organização da preparação das aulas a que irão estar submetidos, é usual estabelecer 

etapas de formação dos praticantes, em que cada uma encerra um conjunto de 

objetivos de desempenho, numa logica de evolução constante, sistemática e de longo 

prazo, a caminho do sucesso e de uma maior ligação a prática da natação. 
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3.2 Melhoria com a aplicação das atividades subaquáticas nas 
aulas de natação 

 

A problemática do sucesso no ensino na natação tem vindo a ganhar, 

progressivamente, crescente interesse nos professores de natação. Compreende-se 

que seja assim, em que o conhecimento é cada vez mais elevado tornando-se a mola 

central dos processos de criatividade, inovação e desenvolvimento. 

 

O Problema e Objetivos 

 

A formação só a nível da natação deixou de representar, antes de mais, um 

status prestigiante. Este processo incide em particular nas novas estratégias, mas 

envolve também, de maneira crescente, em nós, professores de natação, 

empenhados em iniciativas de formação ao longo da vida. 

As repercussões desta grande alteração verificada na constante formação são 

decisivas para a vida profissional de cada um dos detentores dessas formações 

certificadas, no plano das suas capacidades. 

Em suma, para o ensino da natação, a questão da formação, já não é a de 

regular o acesso à habilitação para exercício profissional, mas a de assegurar uma 

formação efetiva mais elevada a uma população de professores mais alargada. A 

promoção do sucesso das atividades subaquáticas, incluindo o combate ao insucesso 

e ao abandono precoce dos nossos alunos, situa-se nuclearmente neste quadro. 

Dito de outro modo, a promoção do sucesso do ensino da natação, não pode 

deixar de ser considerada atualmente um objetivo fundamental das escolas de 

natação, e o insucesso e o abando, não podem deixar de ser considerados problemas 

preocupantes, tanto mais quanto se verifica hoje em dia um conjunto de circunstâncias 

específicas, entre as quais, a importância crescente que têm as qualificações dos 

professores no quadro atual de uma formação cada vez mais alicerçada. 
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A importância da avaliação através da observação. 

 

Quantos de nós, avaliamos de forma empírica? 

 

Como referimos já no tema do contexto, as escolas de natação que na sua 

maioria está centrada em três níveis, permite avaliar os diferentes parâmetros distintos 

em cada nível, mas para isso a observação é primordial. Vendo a observação como 

técnica de colheita de dados para conseguir informação, esteve sempre presente e 

utilizamos no sentido da obtenção de determinados aspetos, na tarefa primordial no 

ensino da natação e no treino de habilidades motoras complexas como são.  

Os tipos de observação utilizados foram: observação formativa, observação 

avaliativa, em que na formativa tivemos sempre em conta a observação para retroagir, 

enquanto na avaliativa, avaliamos para decidir, e agir. A primeira abrangeu técnicas 

descritivas de forma sistemática e determinada, e como consequência os feedbacks 

corretivos, a segunda utiliza-mos as técnicas de medida que nos permitiu avaliar em 

termos de evolução. Na observação qualitativa que propícia a análise e a avaliação do 

nível de otimização dos gestos motores, em que neste caso utilizamos 

frequentemente, no contexto de aula, utilizada para fornecer o feedback com vista à 

melhoria de execução. Na observação qualitativa dá-nos a informação quanto à 

natureza da sua ação em direta ou indireta, na observação direta realizamos em 

simultâneo com a execução e sem recurso ao meio visual. Na observação indireta em 

que utilizamos a recolha de reproduções do exercício de modo rápido, tendo, portanto, 

um caráter imediato, proporcionando uma análise mais objetiva do movimento. Assim 

facilitou-nos a deteção das características do movimento, salientando detalhes e 

pormenores. Os métodos de avaliação/observação que utilizamos foram os 

tradicionais e relativamente aos métodos tradicionais, onde a observação é efetuada 

por um determinado período de tempo, sem tomar notas, sem utilizar nenhum guião e 

sem recolher nenhuma informação. 

 

. 
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Em que ponto, melhorou o nosso processo de ensino, com a aplicação 

das atividades subaquáticas? 

 

Conceção perante as bases pedagógicas e metodológicas da natação. 

 

O ensino da natação, de modo geral, até os últimos tempos sofreu influência de 

numerosas correntes a ele relacionadas. Hoje, aperfeiçoado, apresenta maior 

estabilidade e abrangência, para satisfazer as carências daqueles que a ele se 

submetem (Machado, 1987). 

Diante disso, o Projeto Aquasub adota a conceção sintética, que parte do todo 

e da adaptação que se caracteriza pela liberdade de movimentos, para as partes e os 

estilos, e trazendo como conteúdos da sua prática, uma melhor adaptação ao meio 

aquático, flutuação, respiração, propulsão e mergulho elementar; unidades que, 

cumpriram os objetivos. 

Exemplo destas atividades, em que os nossos alunos deslocaram-se de 

diferentes formas, em que foram elas: jogos, submergir mantendo bloqueada a 

respiração, com auxílio do tubo, entre outros, fez com que a flutuação e a capacidade 

de manter o corpo parcialmente na superfície da água, estivesse intimamente ligada 

ao relaxamento muscular que, por sua vez, é associado ao bom estado mental, 

ausente, portanto, em situações de medo e ansiedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Jogos Lúdicos de mergulho elementar em duplas 

 

 

Exemplo de atividades em duplas, um auxilia o outro fez com que existisse 

uma cooperação e um associativismo mais motivador nas nossas aulas, o que fez com 

que fosse essencial para o conforto no meio aquático, dependeu de uma adaptação, já 

que ocorre de modo diferente do habitual.  

Detetamos uma grande melhoria na propulsão e consequente capacidade de 

locomoção do corpo no meio aquático, em que a noção de propulsão: exploradas 
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nestas atividades em que lidaram melhor com as noções de impulso e progressão 

isoladas ou complementares na execução da pernada. Na propulsão dos membros 

inferiores foram abordados exercícios visando o deslocamento centrado na 

movimentação; propulsão dos membros superiores: na qual estes lideram o 

deslocamento desejado nas diferentes atividades. 

As formas de intervenções pedagógicas utilizadas para o desenvolvimento 

destes conteúdos foram detalhadas nos diferentes níveis abordados, por possuírem 

características particulares. 

Ora perante a observação e as grelhas de avaliação (anexo 5), que tem como 

principal objetivo a correção dos erros mais comuns da natação, que na nossa opinião 

podem melhorar com a aplicação da atividades subaquáticas. Podemos assinalar 

alguns dos erros identificados, entre eles: muito “treino”, braçadas rápidas em vez 

de longas, puxar demasiado cedo, olhar em frente e não para baixo, nadar rígido, 

cotovelo baixo e liderar o movimento de recuperação do braço com a mão, 

existem muitos mais pois a natação exige uma técnica muito apurada, mas na nossa 

realidade, mais propriamente na via da prática são estes os mais comuns. 

Os nossos alunos são na sua maioria frequentadores de duas vezes por 

semana, o que nos permite ver a sua evolução  ao fim de alguns meses, no nosso 

caso não temos alunos que estejam a ter aulas todos os dias, mas aqui não nos dá a 

visão correta se com mais aulas por semana a sua evolução será mais rápida. 

Devemos começar essencialmente pela técnica, o que a médio prazo vai ser muito 

mais fácil trabalhar ao nível da “performance”, na maioria das vezes isto acontece 

porque o objetivo da aula seja nadar mais tempo com maior número de piscinas. Mas 

para isso os alunos deverão ter adquirido a técnica mais correta, porque a melhoria da 

mesma, resulta da redução da resistência hidrodinâmica  e não diretamente do 

aumento da força, daí a importância da técnica.  

Outro erro comum dos alunos, é o aumentar do ritmo da pernada e da braçada, 

vão deslocar-se mais rápido na água. Não deixa de ter algum sentido mas, se em 

cada braçada estiver a ir mais longe, mas mantendo o ritmo das braçadas isto significa 

que estão a nadar mais rápido com menos esforço, o que a utilização das barbatanas 

tem aqui um papel fundamental na correção da técnica da braçada. A braçada 

demasiado cedo perde grande parte do volume de água e cria resistência 

hidrodinâmica, daí a importância das braçadas mais longas. 

Foi interessante notar que o uso de barbatanas no crol não induziu somente a 

redução da frequência de pernadas, mas também no decréscimo da frequência de 

braçada, e diminui a profundidade das pernas, ou seja, as pernas, bem como o 

quadril, ficam menos afundadas ao nadar. 
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Isso indicou-nos que as barbatanas não somente melhoraram a eficiência 

propulsora dos membros inferiores, mas também influencia de alguma forma na 

eficiência propulsora dos braços. 

Com o uso de barbatanas, o gasto energético é reduzido e a velocidade é 

aumentada, as exigências energéticas da natação dependem do tipo de barbatana 

que é utilizada, mas no nosso caso foram todas do mesmo material. 

A utilização de jogos coletivos como o Hóquei subaquático, a nosso ver, veio 

suprimir um erro inicial dos nossos alunos na posição corporal, que é o fator mais 

importante na natação, a utilização das barbatanas e máscara, que em jogo os obriga 

a olhar para baixo para poderem jogar o disco.  

Assim a resistência hidrodinâmica  produzida e a velocidade da braçada vai ser 

controlada inconscientemente o que melhora a forma como deslizam na água, 

permitindo uma braçada mais suave e  mais eficiente e consequentemente olham para 

baixo e elevam bem o cotovelo para realizar a braçada devido a terem o stick na mão. 
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4. Relatório da Atividade Profissional Desenvolvida 
 

Na ótica da natação, começamos logo a seguir à conclusão da licenciatura, em 

6 de Junho de 2003 concluímos o curso de Professores do ensino Básico 2º ciclo – 

variante de Educação Física, e em Setembro de 2003, começamos o nosso percurso 

como professor de natação. 

No início de 2006 tivemos o primeiro contacto com o hóquei subaquático, 

através do club GaiaSub, clube este, que iniciou a sua atividade em Hóquei 

subaquático no Helth club Paraíso de Vilar, em Vila Nova de Gaia, onde estávamos a 

trabalhar à cerca de 3 anos. Com a nossa experiência como professores de natação, 

realizamos um transfere para as aulas, dando início a um percurso inicial nas 

atividades subaquáticas.  

No período de colaboração prestada nas Piscinas Municipais de Ermesinde-

Valongo, desde Setembro de 2009, e que se prolonga até à data, adquirimos o curso 

de Treinador de Atividades subaquáticas – grau 1 (anexo 3) realizado em Matosinhos 

de Novembro 2015 a Janeiro 2016, através do protocolo realizado entre a C.M.V. e a 

FPAS. 

Com a realização deste curso permitiu aprofundar mais conhecimentos, e 

melhorar a aplicação de novas estratégias/ferramentas nas nossas aulas de natação. 

A partir de Outubro de 2016, iniciamos a trabalhar nas Piscinas de Águas 

Santas – Maia, escola de natação em que não está implementado o Aquasub, mas 

que aplico nas nossas aulas, o que permite evoluir mais rapidamente o nível do aluno. 

A análise e reflexão sobre a nossa atividade profissional desenvolvida nos 

últimos anos, desde o AMA ao terceiro nível de ensino, foram realizadas de acordo 

com o projeto pedagógico das piscinas municipais de Valongo. 

Segundo o referido projeto pedagógico, a dimensão do ensino e da 

aprendizagem dos alunos deverá assumir um lugar central, pois, embora o trabalho do 

professor se desenvolva articulada e integral em todas as dimensões, a sua função 

principal é ensinar e promover a aprendizagem dos alunos.  

No que diz respeito à dimensão profissional, social e ética, esta deve ser 

entendida de forma transversal às restantes dimensões. É uma vertente que atravessa 

a totalidade do nosso desempenho, seja qual for o espaço de atuação como professor 

e da dimensão que estiver a ser considerada.  

As restantes medidas não devem ser olhadas isoladamente, mas na sua 

esperada contribuição para a melhoria da qualidade do ensino da natação.  

Será pois de acordo com estes pressupostos que iremos realizar a análise 

reflexiva do trabalho que fomos desenvolvendo ao longo destes anos.  
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4.1 Desenvolvimento do ensino da natação e aprendizagem dos 
alunos  
 

 

Relativamente ao desenvolvimento do ensino da natação e da aprendizagem, 

como acima referido, operacionaliza o eixo central da profissão e envolve três 

vertentes fundamentais: Planificação, Operacionalização e Regulação das 

aprendizagens.  

A planificação leva-nos a ter uma orientação estratégica da ação, adequada à 

diversidade dos alunos, tendo em conta as suas características e necessidades, bem 

como o Projeto Pedagógico. Durante a operacionalização procuramos ter, por um 

lado, eficácia e rigor na condução e organização das aulas, por outro lado, a gestão 

eficaz dos processos de comunicação e das interações em aula. Ao nível da regulação 

efetuamos a análise das aulas realizadas e a sua reorientação no sentido de melhorar 

os seus resultados.  

Para o efeito consideram-se seis etapas: adaptação ao local; flutuações; 

deslocamentos; imersões; passagens e saltos. 

Contudo, paralelamente a abordagem de habilidades de motricidade grossa 

deve-se promover e/ou estimular o desenvolvimento de motricidade fina, bem como de 

determinadas capacidades motoras, tais como: orientação espacial; ritmo; 

diferenciação cinestésica e reação. 

As decisões tomadas ao nível do planeamento condicionaram a nossa 

capacidade para, durante as aulas, ser capazes de realizar a avaliação, da mesma 

forma que as decisões do planeamento levaram a que a condução do ensino fosse 

facilitada ou dificultada, em função da qualidade das decisões que tomamos 

previamente.  

A avaliação, além de condicionada pelo nosso planeamento, acaba por ter 

influência na capacidade que temos para conduzir a aula. É desta interligação e do 

seu consequente equilíbrio que conseguimos criar uma aula com mais qualidade. 

Neste sentido apesar de serem apresentadas aulas, por vezes mais centradas no 

planeamento, na condução ou na avaliação, todas elas concorrem para a melhoria do 

trabalho durante a aula e consequentemente para as aprendizagens dos alunos. 
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4.2 Preparação e organização das aulas 
 

 

Relativamente à preparação e organização das aulas, sentimos a necessidade 

de garantir unidade e coerência, independentemente do nível onde se inserem, visto 

esta unidade contribuir sobremaneira para a qualidade das aulas e consequentemente 

para a qualidade do processo ensino-aprendizagem. A unidade entre todos os 

planeamentos é a base e, em última análise, o que confere uma estrutura e uma 

sequência lógica às aulas.  

Desta forma, iniciamos cada época, a fim de cumprir os princípios orientadores 

emanados pelo projeto pedagógico.  

Em setembro de 2003, quando iniciamos a atividade profissional no Health club 

Paraíso de Vilar, existia um ensino massivo concentrado nos quatro estilos, sem a 

necessária diferenciação do tempo e das situações de aprendizagem em função das 

aptidões dos alunos.  

A fim de contrariar esta situação, na qual a periodização das atividades não 

resultava como seria desejável, incentivamos os colegas a mudar as suas práticas.  

Contrariamente a esta situação, que constituiu um grande desafio profissional, 

uma vez que em conjunto com o clube Gaia Sub em 2006, fomos o motor de 

desenvolvimento de uma prática mais diversificada nas aulas de natação, em 

setembro de 2009. 

Quando iniciamos a nossa atividade profissional nas Piscinas Municipais de 

Valongo, deparamo-nos com muito agrado, a um projeto inovador e aberto à mudança, 

pois as mesmas dotadas de barbatanas, o que foi um elemento facilitador para a 

continuação do trabalho anteriormente exercido, que muito tem contribuído para o 

nosso crescimento e desenvolvimento profissional.  

Salientamos o facto de nos ter sido dada a oportunidade de realizar o curso de 

atividades subaquáticas que permitiu fazer um acompanhamento dos alunos 

estruturado e cuidado, no sentido de garantir aprendizagens e conhecimentos 

articulados e em consonância com os planos da FPAS. O facto de conhecer bem os 

alunos permitiu ainda uma individualização de ensino e o acompanhamento de casos 

específicos.  

Face a esta realidade, bem como, face ao Projeto Pedagógico, e aos Critérios 

de Avaliação, procuramos exercer a nossa atividade no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos, promover as aprendizagens, ajudar na estruturação do 

espírito crítico e na superação de dificuldades.  



 

 
 35 

Temos por hábito explicitar os objetivos aos alunos “negociando” com eles os 

níveis de desempenho. Consideramos imprescindível que os alunos conheçam o que 

esperamos deles, e simultaneamente a distância a que se encontram da sua 

concretização.  

Assim, sempre que necessário, realizamos ajustes na planificação, respeitando 

os diferentes ritmos de aprendizagem. Procuramos ainda, em cada aula, usar o 

material mais adequado ao (s) objetivo (s) específico (s) a tratar.  

No planeamento das aulas, definimos os grupos de nível, os objetivos a atingir 

com cada turma, assim como, as estratégias de ensino a utilizar e os diversos 

momentos de avaliação formativa. Este procedimento facilita-nos a observação e o 

registo das aquisições efetuadas pelos mesmos, possibilitando reajustes ao 

planeamento de aula seguinte. Damos a conhecer aos alunos as respetivas rotinas 

rentabilizando desta forma o tempo de aula e potenciando um maior tempo para as 

aprendizagens.  

Através dos Planos de Aula (com exemplos no Anexo), organizamos a aula, 

tendo em atenção o espaço de aula, definindo os objetivos, os conteúdos, o método 

de ensino escolhido, a organização dos alunos em grupos de trabalho, o material 

necessário, a duração de cada exercício e a avaliação. Procuramos que as 

planificações sejam flexíveis, possibilitando as alterações não previstas.  

A inatividade física representa uma das preocupações das sociedades 

modernas, no âmbito da saúde, e existem vários fatores que influenciam a prática de 

atividade física nos adolescentes (Seabra, 2008). É aqui que os professores de 

natação podem assumir um papel importante na promoção da modalidade. As suas 

caraterísticas únicas tornam-na insubstituível na promoção de hábitos de vida 

saudável, mas também monótona com a sua continuidade maçuda. 

Uma vez que concordamos profundamente com os conceitos acima expostos, 

temos sempre presentes na prática das aulas de natação. Assim, procuramos sempre 

transmitir aos alunos, de forma clara, a importância da natação, levando-os a adquirir 

hábitos de vida saudável segurança no meio aquático.  

Referimos também que a escola de natação assinou um protocolo com a FPAS 

que inclui o fornecimento de material para a prática das atividades subaquáticas, entre 

esse material, inclui: Barbatanas, mascaras, tubo, stick e discos. Assim, incluímos no 

nosso planeamento a realização destas atividades, nos momentos previstos que foram 

acordados em reunião com o nosso coordenador. Utilizamos estas atividades para 

estudar a evolução das aprendizagens dos alunos.  

Este planeamento tem-nos possibilitado e facilitado uma melhor gestão e 

organização do tempo de aula, a promoção de um ensino diferenciado, conduzindo a 
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um clima de aula onde a disciplina esteja presente e os alunos se sintam seguros e 

motivados para novas aprendizagens. 

4.3 Processo de avaliação das aprendizagens com os alunos 
 

Damos prioridade aos momentos de Avaliação Formativa, uma vez que esta dá 

mais valor aos estilos da natação, que permite diferenciar o ensino e serve-nos para 

que através das informações colhidas possamos reorientar a nossa aula e facilitar aos 

alunos a autorregulação das suas aprendizagens levando-os a perceber que tem um 

papel fundamental na construção das mesmas. 

Desta forma, ao longo destes anos como professores de natação, temos 

verificado um progresso significativo ao nível das competências dos alunos nos quatro 

estilos da natação, indo assim ao encontro das metas estipuladas no Projeto 

Pedagógico, onde temos vindo a ensinar, levando a melhoria da qualidade do ensino 

aprendizagem e promovendo um maior sucesso dos alunos. 

Ainda relativo a avaliação formativa, e segundo, a avaliação e um suporte de 

um processo de ensino-aprendizagem estruturado, ou seja, e através da avaliação que 

conseguimos aferir se o processo está ou não de acordo com aquilo que era 

expectável com o que estivesse a acontecer. 

Face ao acima citado, de acordo com o projeto pedagógico e com os objetivos 

estabelecidos, foram desenvolvidas metodologias e utilizados recursos diversificados, 

adequados às características das turmas, de forma a estarem sempre motivadas, para 

não desistirem. 

Neste sentido, temos grande preocupação na forma como nos relacionamos 

com eles, procurando contribuir através de um comportamento, normalmente calmo, 

afetivo, rigoroso e com sentido de justiça, para o aumento de motivação dos nossos 

alunos, dado os benefícios positivos que daí advêm para o seu rendimento.  

De acordo com as nossas preocupações acima expostas, no início de cada 

aula informamos os objetivos a realizar, fazendo-o de forma clara e explícita. 

Transmitimos os objetivos e critérios de êxito dos exercícios, tentando, durante a aula, 

não interromper o fluxo de trabalho e assegurando que a intensidade do esforço 

desenvolvido pelos mesmos seja relevante.  

É neste período que lhes explicamos as rotinas de organização da aula, as 

estações onde incluímos exercícios subaquáticos, solicitando a colaboração de alguns 

alunos para a demonstração de exercícios, enquanto reforçamos as componentes 

críticas e os critérios de êxito a abordar; a organização do material; do espaço 
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anteriormente preparado; dos tempos de transição; bem como a organização dos 

diversos grupos de trabalho.  

Ao longo da aula, vamos acompanhando os alunos no seu geral, posicionando-

nos e deslocando-nos no cais da piscina, ou mesmo dentro de água, para que estejam 

dentro do nosso campo de visão, evitando assim comportamentos fora da função, e 

segurança para com os nossos alunos. Tentamos controlar as dificuldades dos 

exercícios incentivando-os a ter interesse pelos mesmos, proporcionando situações de 

melhor aprendizagem. 

Como estratégia de observação, em todas as aulas, escolhemos previamente 

um grupo diferente para ser observado, para que possamos ter uma evolução mais 

individualizada.  

Outra estratégia que frequentemente utiliza-mos é ir controlando os alunos 

individualmente conforme nos vamos deslocando no espaço, corrigindo-os caso seja 

necessário.  

Sempre que visualizamos que um ou vários alunos não estão a conseguir 

realizar determinado exercício (ex: gesto técnico) planeado para aquela aula, temos a 

preocupação de o ajustar a essa mesma função, quer ao nível do exercício proposto, 

quer ao nível dos grupos de trabalho, para que o objetivo seja adquirido.  

Pensamos que estas estratégias de observação que temos utilizado ao longo 

dos anos têm sido adequadas porque sentimos que os alunos estão motivados 

durante as aulas, têm a consciência que estão permanentemente a ser avaliados, 

conseguindo que na sua maioria atinjam as competências e os objetivos previstos.  

Relativamente às estratégias de ensino e aprendizagem que utilizamos, 

procuramos que sejam diversificados, e adequados mesmo quando utilizamos as 

atividades subaquáticas com aos alunos, procuramos também desenvolver na prática 

um conjunto de condições e ações que nos permitam potencializar a aquisição de 

competências por parte dos alunos.  

Assim, para a concretização da aula, temos sempre em atenção, o 

conhecimento das dificuldades evidenciadas pelos alunos, bem como, a preocupação 

de introduzir um novo conteúdo, sempre que possível, incentivando os alunos a 

participarem de uma forma mais motivada, temos sempre no horizonte o objetivo de 

ajudá-los a evoluir.  

Damos grande atenção à organização do espaço, procurando sempre que 

possível que este já esteja preparado antecipadamente. Desta forma a instrução inicial 

é mais clara e ganho de tempo útil para o desenvolvimento das aulas. 
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No final de cada aula, após o regresso à calma e à arrumação do material, 

muitas das vezes realizamos jogos de atividades subaquáticas nos níveis 2 e 3 

principalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Jogo de Hóquei subaquático 

 

Dadas as diferenças identificadas, nos diferentes níveis, realizamos ao longo 

das aulas e no sentido de colmatar as mesmas, utilizamos sempre que necessário 

uma metodologia diferenciada. Para isso, dividimos pistas de acordo com o nível dos 

alunos. Procuramos neste sentido, construir soluções que consideramos adequadas à 

superação das dificuldades que vamos diagnosticando.  

Com as atividades subaquáticas, para além de contribuir para a melhoria do 

desempenho físico, contribui também para o desenvolvimento de valores como a 

solidariedade, a responsabilidade, e o espírito de entreajuda, assim, os alunos em 

forma de jogo vão adquirir competências extra. Alteramos os grupos em cada aula e 

assim, ajudamos a incrementar os conhecimentos que a variedade de interações e a 

heterogeneidade promove no desenvolvimento dos alunos, na nossa opinião os alunos 

com mais dificuldade, evoluem com os que no momento estão mais evoluídos, o que 

temos sempre a preocupação que estes não fiquem retraídos. 

Pensamos que este tipo de ensino tem grandes benefícios para ambos, uma 

vez que um tem um ensino mais personalizado e o outro porque consolida os seus 

conhecimentos a ensinar.  

Contudo, pontual e especificamente em situação de jogo reduzido, utilizamos 

grupos homogéneos de forma a promover a motivação e porque pela experiência que 

fomos adquirindo ao longo dos anos, consideramos que desta forma possamos 

aumentar a eficácia do processo ensino-aprendizagem.  
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Fig. 11 - Jogos de Hóquei subaquático Inter-piscinas 

 

Temos sempre em atenção, promover a interação entre conteúdos das 

atividades aquáticas com atividades subaquáticas com os seus conteúdos 

favorecendo a transdisciplinaridade.  

Neste contexto, valorizamos os recursos e instrumentos disponíveis na piscina: 

barbatanas, mascara, tubo, stick e disco.  

Para trabalhos específicos, promovemos a utilização das barbatanas, sem 

prejuízo do carácter prático da natação, utilizando por períodos curtos para que os 

nossos alunos não fiquem dependentes das mesmas. Referindo que as barbatanas 

têm um papel fundamental na ajuda da aquisição das técnicas dos membros 

superiores e respiração. 

 A avaliação do desempenho técnico dos nossos alunos e uma tarefa diária dos 

professores de qualquer nível que estes estejam inseridos. 

Esta avaliação, principalmente para os escalões mais jovens, é feita no dia-a-

dia, assumindo um caracter qualitativo e muitas vezes subjetivo: o professor observa o 

movimento do aluno e corrige-o. 

O protocolo de avaliação consiste, geralmente, na realização, subaquáticas e 

de superfície, dos alunos nadando cada uma das quatro técnicas de natação. 
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4.4 Relação pedagógica com as atividades subaquáticas 
  

A resistência da água ou arrasto é a principal força a ser vencida durante a 

locomoção aquática. De facto, quando um corpo está na horizontal imerso na água, o 

tórax tende a flutuar enquanto os membros inferiores tendem a afundar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Corpo em imersão sem barbatanas 

 

Uma das razões porque utilizamos a natação com barbatanas é melhorar a 

habilidade técnica e aumentar o tamanho da superfície de propulsão, associados a 

aumento na eficiência propulsiva, que reduz o custo de nado maximizando a propulsão 

e minimizando a resistência. Assim, os nossos alunos necessitam de menos energia 

para manter o corpo na posição horizontal, já que uma posição mais horizontal pode 

reduzir de forma significativa o arrasto. 

Segundo Campaniço (1989), refere que no programa de ensino nas escolas de 

natação, que os três grandes fundamentos abordados na hidrodinâmica da natação é 

o equilíbrio, respiração e a propulsão. Ora com o auxílio das barbatanas, temos estes 

três fundamentos aperfeiçoados, ou seja, utilizando esta ferramenta facilita muito o 

nosso trabalho, para além de verificar que os alunos estão mais motivados em aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Natação com e sem barbatanas 

 



 

 
 41 

 Tem sido demonstrado por muitos autores, e pela nossa experiência que a 

utilização das barbatanas, reduz o gasto energético durante a aula mais propriamente 

nas técnicas de crol, costas e mariposa, redução que é devida principalmente a 

diminuição do trabalho mecânico total. Consequentemente, os nossos alunos 

conseguem melhorar a sua técnica e melhorar na eficiência de propulsão. É 

interessante notar que o uso de barbatanas no crol não induz somente redução na 

frequência de pernadas, mas também decréscimo na frequência de braçada. Isso 

indica que as barbatanas não melhoram somente a eficiência de propulsão dos 

membros inferiores, mas também influenciam na eficiência de propulsão dos braços, 

trazendo os seguintes benefícios: 

 

 Melhorar a flexibilidade dos tornozelos ( dorsiflexão do pé) 

 Benefícios a nível cinestésico 

 Aumentar a força de perna 

 

No aquecimento nunca começamos com as barbatanas, pois a função do 

aquecimento, em que o corpo sofre uma sequência de adaptações fisiológicas que vai 

desde a pressão arterial até a sensibilidade dos nossos alunos, a utilização das 

mesmas nesse período, pode levar a perda da sensibilidades aquáticas o que 

influenciaria negativamente na técnica durante toda a aula. 

Achar que a barbatana faz parte do corpo, é um erro enorme, a barbatana deve 

ser utilizada conforme achamos necessária para o nosso ensino, e a mesma, seja um 

auxilio na melhoria da técnica, que geralmente são utilizadas nas series principais em 

cada parte da aula.  

Por fim é importante lembrar que a barbatana é apenas um material que auxilia 

as nossas aulas, e não um equipamento indispensável. 

Podemos então afirmar que, de um modo geral, as capacidades motoras são 

características individuais e inatas, que podem ser sujeitas a um desenvolvimento, e 

que, em conjunto, determinam o desenvolvimento dos nossos alunos, os alunos 

evoluem devido a um conjunto de predisposições, pressupostos ou potencialidades 

individuais, nas quais assentam a realização, aprendizagem e/ou desenvolvimento de 

habilidades motoras. 

Afirmamos também que com a utilização das barbatanas nas aulas podemos 

corrigir muitos erros comuns, mesmo para os alunos mais evoluídos, e aqui a 

diferenciação cinestésica tem um papel fundamental. Sendo estes erros mais 

facilmente colmatados, entre eles: cabeça muito para baixo ou muito elevada, tronco 

muito flexionado, pernas estendidas ou exageradamente flexionadas, quadris muito 



 

 
 42 

baixos, ombros muito elevados. Com o auxílio das mesmas, estes erros serão 

corrigidos de forma facilitada na coordenação dos movimentos de braços e pernas 

para uma boa impulsão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - Erros corrigidos com as barbatanas 

 

Em jogo (Hóquei subaquático) podemos corrigir outros erros, muitos dos alunos 

apresentam uma inexistência do movimento ondulatório, que em jogo são quase 

obrigados a realizar esses movimentos de forma natural, outro erro também colmatado 

é a lentidão e exagero na amplitude de cada movimento de pernas, o que a jogar este 

erro quase não existe pois o movimento de pernas passa a ser feito de forma 

intermitente o que inconscientemente os alunos através da sensibilização conseguem 

melhorar estes erros. 

Embora as capacidades, tanto condicionais como coordenativas, sejam 

teóricas, tem expressão na realização de tarefas, mas, só pode ser avaliado quando 

determinada habilidade motora ou movimento está a ser executado. 

A aula de natação tem-se caracterizado pela seriação das chamadas 

“progressões pedagógicas” compostas por conteúdos pré estabelecidos para 

aquisição das técnicas dos quatro estilos, estes conteúdos são compostos na maioria 

das vezes por excertos do gesto técnico, sem levar em conta a faixa etária, interesses 

e a motivação dos alunos e assim torna a aprendizagem monótona e sem significado 

para o aluno. 

As atividades subaquáticas vistas pelos alunos, são motivadoras, pois basta a 

utilização das barbatanas, para que estes consigam permanecer mais motivados.  

Para isso quando abordamos os nossos alunos eles respondem que com 

barbatanas, realizam menos esforço e fazem mais piscinas, associando a que 

conseguem nadar com mais velocidade. 
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Os alunos também nos transmitem, e que sentem melhor qualidade a nadar, 

ajudando bastante na pernada, o que eles enumerando as braçadas que realizam com 

barbatanas reduz e muito o esforço deles.  

Outra sensação que sentimos, vem da parte da motivação deles, aos que os 

mesmos fazem questão de nos transmitir essa motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 15 – Jogo parte final da aula 
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4.5 A influência das atividades subaquáticas e sua 
concretização nas aulas de natação 

  

As atividades subaquáticas, bem como, o programa Aquasub não se apresenta 

como um guia de atividades para o aluno, mas sim, como um instrumento de trabalho 

para o professor. 

A aula é acima de tudo, e em primeiro lugar uma plataforma onde se 

estabelece uma relação entre o professor, o aluno e o envolvimento, onde deve ser 

criado um clima que proporcione um ambiente de motivação, que seja, favorável à 

promoção da aquisição das competências aquáticas e das experiências necessárias a 

uma boa aprendizagem. 

Assim, a nossa posição de professor durante a aula, deverá ser aquela que 

garanta uma boa visão em relação à colocação dos alunos dentro de água, nunca os 

perdendo do seu campo de visão e permitindo uma boa observação da execução do 

exercício. 

Mantemos sempre o ritmo e o fluxo das aulas, tendo em consideração os 

seguintes parâmetros: controlar mais do que um acontecimento, centrando-nos no 

mais relevante, por exemplo, melhor fluidez no ritmo das aulas, os exercícios/jogos 

mais motivantes devem ser alternados com outros menos motivantes aos olhos dos 

alunos.  

A fim de ir ao encontro dos Projetos Pedagógicos das duas piscinas onde 

damos aulas, proporcionamos aos alunos um envolvimento nas atividades 

subaquáticas, promotoras do seu desenvolvimento motor. 

Uma das funções de os alunos melhorar a habilidade técnica da pernada é 

aumentar o tamanho da superfície de propulsão, o que os mesmos notam aquando 

utilizam as barbatanas, e associados a aumento na eficiência propulsiva, notam que 

reduzem o custo de nado maximizando a propulsão e minimizando a resistência. 

Com isso os alunos indicam-nos que as barbatanas não somente melhoram a 

eficiência de propulsão dos membros inferiores, mas também influenciam na eficiência 

de propulsão dos membros superiores, trazendo mais benefícios na melhoria da sua 

técnica, por causa da carga extra com o aumento da superfície das barbatanas, sendo 

que assim há um alongamento dos tornozelos (dorsiflexão do pé) ao bater a perna. 

Bater perna com barbatanas tem um paralelismo com o levantar pesos, a 

resistência da água ao tamanho da barbatana exige mais dos músculos usados. 
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Referimos que as barbatanas usadas, são flexíveis, todas em borracha, que 

permitem o movimento completo sem qualquer restrição pelo aluno. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fig. 16 - Barbatanas utilizadas nas aulas de natação 

 

Assim, as atividades dinamizadas conseguiram melhores resultados de posição 

do corpo e uma técnica mais coordenada e eficiente, o que proporciona melhores 

resultados (tempos melhores, menos fadiga, exercícios mais longos). 

Este auxílio nada mais é, que o ajudar o aluno a fazer mais trabalho, do que se 

fosse só a impulsão usando apenas as pernas e os braços. 

A perceção do esforço depende do tipo de exercício a que o aluno está sujeito. 

Quando comparando realizações de trabalho iguais (com e sem barbatanas), o 

esforço percecionado e as suas variações não dependem apenas da intensidade, 

duração e volume do exercício ou de outros fatores físicos do ambiente ou do 

contexto, mas também de fatores psicológicos (motivação), sabendo que, somente 

com o crescimento nestes aspetos é que o aluno poderá, verdadeiramente, no futuro, 

realizar os gestos técnicos de maneira adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Utilização do jogo para melhoria técnica 
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A influência por realização das atividades subaquáticas, caracteriza-se pelo 

desejo de fazer melhor as coisas, ou seja, os alunos buscam situações em que 

possam obter técnica melhorada pela descoberta de novas experiências e rápido, 

além de se sentirem atraídos por metas moderadamente desafiadoras.  

Concordamos que a motivação na natação refere-se a direção e persistência 

de se realizar estas atividades, neste sentido, a motivação pode ser caracterizada 

como a força que levam os alunos a aproximar-se do estímulo e as negativas são o 

seu carater individual, ou seja, a motivação de determinado aluno modifica-se, 

considerando a motivação como sendo a disposição de executar os exercícios. 

A necessidade do associativismo inclui a necessidade de interação social, 

afeição, companheirismo e amizade, é aqui que com as atividades subaquáticas tem 

um papel fundamental para que a natação deixe de ser um desporto monótono. 

Perante esta premissa realizamos uma abordagem aos colegas que lecionam 

natação, para ver a visão que os mesmos têm com esta ferramenta de trabalho. 

Tivemos o cuidado de abordar colegas que estão familiarizados com as atividades 

subaquáticas e colegas que sabíamos que não estavam familiarizados. 

Diante isto, conseguimos verificar que os colegas que não estão familiarizados 

com as atividades subaquáticas nem sequer conhecem o programa Aquasub, e a ideia 

que têm sobre a Federação, é que a mesma só se dedica ao mergulho. 

Contudo os mesmos são da opinião que a utilização das barbatanas trás 

benefícios para as aulas, entre eles, melhores resultados aquando a introdução das 

braçadas (crol, costas e mariposa), as mesmas sejam realizadas de forma mais longa. 

Opinião diferente que sentimos, foi relativamente ao alinhamento corporal, 

denotamos que as placas são o material que os colegas acham mais adequado para a 

melhoria do mesmo. 

No ponto da diferenciação cinestésica e dorsiflexão do pé, os colegas na sua 

maioria é da opinião que a utilização das barbatanas, é uma mais-valia para o ensino 

da natação. Mesmo os colegas que não são detentores de barbatanas nas suas 

piscinas veem nelas uma ferramenta de trabalho. 

Analisando as abordagens, concluímos que: os professores de natação quer 

estejam familiarizados com as atividades subaquáticas ou não, vêm nas barbatanas 

um benefício nas suas aulas. Maioritariamente concorda, que o uso das barbatanas 

trás benefícios ao nível técnico, bem como, da parte muscular e em particular a nível 

de diferenciação cinestésica. 

Relativamente ao alinhamento corporal, podemos considerar que muitos 

colegas ainda estão “presos” ao seu quotidiano, ou não estão dotados de barbatanas 

nas suas escolas de natação, achando que as barbatanas não trazem benefícios 
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quanto ao alinhamento corporal, sendo as placas e pull buoy os mais adequados na 

opinião destes colegas.  

Não deixam de ter a sua razão mas, com mais este auxilio pela nossa 

experiência, e como já fomos demonstrando, é um auxílio bastante eficaz. 
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4.6 Sugestões e recomendações futuras para as escolas de 
Natação 
 

 

Numa Escola de Natação, o sucesso depende muito das relações interpessoais 

e do espírito de equipa que se estabelecem entre todos os intervenientes, assente 

numa convivência saudável com base no respeito mútuo e cooperação, a escola de 

natação terá sempre que ser vista como um todo. 

Os professores de natação, não poderão ficar só pela sua formação inicial, mas 

numa constante evolução da sua carreira profissional, que é daí que advém o seu 

sucesso. 

Perante a base do sucesso da nossa profissão e pela nossa experiência 

sugerimos o paralelismo das diferentes atividades (aquáticas e subaquáticas), para 

assim existir uma colaboração dinâmica, em termos de trabalho pedagógico. Sabemos 

das dificuldades de muitas escolas de natação pela falta de material disponível. Mas 

as Federações estão dotadas de programas para esse efeito, o que sugerimos que os 

mesmos professores façam um “pressing” perante os seus superiores, para que estes 

adiram aos programas.  

“Portugal a Nadar”, “Aquasub”, são dois projetos de federações diferentes que 

qualquer escola de natação poderá aderir, para além de ficarem dotados de material 

no caso do aquasub, permite-nos variar as aulas de natação e essas serem mais 

motivantes. Desta forma, surge a necessidade de apresentar um serviço de qualidade 

pelos profissionais da área, de modo a responder às mais diversas motivações de 

quem inicia a prática da Natação. 

O incentivo motor assume-se, desde idades muito baixas, como agente 

condicionante da aprendizagem, daí a utilização de vários exercícios e a prática 

variada tem sido proposta e/ou assumida como um fator que facilita a aquisição de 

habilidades motoras, tornando a aprendizagem um processo mais efetivo. 

A prática variada revela vantagens ao nível da eficácia do processo de ensino-

aprendizagem e ao nível do desempenho de uma nova versão do movimento 

aprendido, com mais execuções diferentes, acaba por apresentar menor erro de 

execução, daí a importância da multidisciplinaridade e transversalidade, quanto maior 

o reportório motor adquirido pelo aluno no meio aquático, maior será a sua 

possibilidade de escolha, tanto ao nível das disciplinas da Natação, como das suas 

vertentes. Sim, a natação não é só a natação pura: 
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Fig. 18 – Vertentes da Natação 

 

Desta forma os alunos da escola de natação, sentem um positivo reforço do 

seu progresso, sendo os mesmos a verificar cada objetivo atingido ou tarefa 

concretizada com sucesso. 

Com tudo isto, as atividades subaquáticas pela na nossa experiência, 

associadas ao projeto pedagógico de cada escola de natação, tem uma função 

primordial no aumento o número de alunos inscritos na Escola de Natação, e 

consequentemente a probabilidade do aumento do número de nadadores nos grupos 

de competição e ao aumento de praticantes das modalidades de hóquei subaquático. 

Torna-se fundamental que conteúdos das atividades subaquáticas, associados 

à natação sejam integrados nos projetos pedagógicos desde as primeiras fases de 

aprendizagem, de forma progressiva e adaptada ao longo do processo ensino-

aprendizagem, durante as várias etapas da formação dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Programa Aquasub 
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Como proposta, acrescentamos todas as atividades do senso comum, 

associando às barbatanas, para que assim não se brinque demasiado e sem objetivos, 

acrescentando jogos, pois o hóquei subaquático para além da visão lúdica dos alunos, 

eles inconscientemente estão a trabalhar propulsão, apneia, técnica de respiração e 

os professores deixam de negligenciar as adaptações respiratórias e as posições de 

equilíbrio.  

O modelo pedagógico que propomos na Escola de natação apresenta 

pequenas alterações na rotina diária do funcionamento do professor de natação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 -  Escola de Atividades Aquáticas 

 

 

Perante esta figura elementar, são inseridos ao longo dos níveis pedagógicos 

(nível 2 e 3) da Escola de Natação, onde relacionamos técnicas de segurança pessoal, 

utilização de equipamentos e as habilidades básicas dos Jogos Aquáticos com a 

aprendizagem das técnicas/estilos de nado da Natação Pura. 

Subdividindo estas atividades, teremos uma maior panóplia de experiências a 

aquisições de competências nas nossas aulas.  
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Assim, pensamos que ao longo destes anos, conseguimos estabelecer uma 

relação de cooperação entre as duas modalidades e com todos os elementos 

associados a cada uma delas, tendo manifestado e sempre valorizando e promovendo 

uma escola de natação mais ativa.  

Enquadrando nos referenciais de formação de natação, com a inclusão das 

Atividades Subaquáticas, tornaram-se disponíveis novas modalidades de comunicação 

e interação através de ferramentas e recursos que seguem modelos de aprendizagem 

colaborativa. Estes modelos têm uma função de para dar novas perspetivas sobre o 

processo de ensino aprendizagem, principalmente em relação à importância do papel 

ativo do aluno. Desta forma estabelece uma tendência diferente do paradigma 

tradicional de ensino, a fim de melhorar o processo de aprendizagem, na expectativa 

de produzir resultados mais eficazes. 

Com esta multidisciplinariedade, proporciona um ensino multilateral com vista 

ao desenvolvimento harmonioso dos alunos, e propicia a aprendizagem e 

desenvolvimento do total domínio do meio aquático. 

Aumenta o espectro de “competências motoras aquáticas”, diversifica o ensino 

da natação e oferece maiores possibilidades em dar continuidade ao desenvolvimento 

da atividade nas 

avançadas e proporciona uma escolha desportiva consciente. 

No ponto de vista da caracterização das Etapas de Desenvolvimento do 

Praticante (EDP) nós professores de natação, temos de seguir uma lógica e uma ética 

profissional neste sentido, ou seja, os praticantes da modalidade que é normalmente 

efetuada seguindo o percurso mais tradicional para a formação, através do qual eles 

fazem, a sua iniciação no quadro do desporto infanto-juvenil e que depois realizam o 

seu percurso, ao longo de varias épocas, ate ao momento em que abandonam a 

pratica da modalidade. 

Contudo, nós temos sempre que ter no horizonte, que estes mesmos alunos 

consigam atingir o pretendido no desporto, que passa por desempenhos competitivos 

de excelência. 

Na ótica do Plano Nacional de Formação de Treinadores, e olhando as duas 

modalidades (Aquáticas e Subaquáticas), vemos uma convergência enorme, o que 

propomos uma concertação nos projetos pedagógicos. 
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4.6.1 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES SUBAQUÀTICAS 
PERANTE TÉCNICAS:  
 

 4.6.1.1 Técnicas alternadas 

Tabela 3 – Propostas de Atividades Subaquáticas para os estilos crol e costas  

 

Competências a adquirir com as 

Atividades Aquáticas 
Melhoria com as Atividades Subaquáticas 

Posição do corpo Natação com Barbatanas 

Alinhamento lateral e horizontal e erros 

mais comuns 
Natação com Barbatanas 

Rolamento do corpo 
Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático 

Respiração 
Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático, Mergulho Livre 

Ação dos membros superiores Natação com Barbatanas 

Ação dos membros inferiores 
Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático 

Sincronização membros 

superiores/membros inferiores 

Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático 

Sincronização dos membros superiores 

com o ciclo respiratório 

Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático, Mergulho Livre 
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4.6.1.2 Técnicas simultâneas 

Tabela 4 – Propostas de Atividades Subaquáticas  para o estilo mariposa  

 

Competências a adquirir com as 

Atividades Aquáticas 
Melhoria com as Atividades Subaquáticas 

Posição do corpo Natação com Barbatanas 

Alinhamento lateral e horizontal e erros 

mais comuns 
Natação com Barbatanas 

Movimento ondulatório 
Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático 

Respiração 
Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático, Mergulho Livre 

Ação dos membros superiores Natação com Barbatanas 

Ação dos membros inferiores 
Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático 

Sincronização membros 

superiores/membros inferiores 

Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático 

Sincronização dos membros superiores 

com o ciclo respiratório 

Natação com Barbatanas, Hóquei 

subaquático, Mergulho Livre 

 

 

Na nossa opinião, a técnica de bruços fica mais limitada na implementação das 

Atividades subaquáticas, pois trata-se de uma técnica combinada com particularidades 

específicas, mas mesmo assim podemos aplicar. 
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4.6.1.3 VIRAGENS, PARTIDAS E CHEGADAS 

Tabela 5 – Propostas de Atividades Subaquáticas para os estilos crol e costas  

 

Competências a adquirir com as 

Atividades Aquáticas 
Melhoria com as Atividades Subaquáticas 

Viragens – aproximação, mudança de 

sentido, impulsão, deslize, reinício de 

nado 

Natação com Barbatanas 

Crol 
 

Natação com Barbatanas, Golpe de pato 

de mergulho em apneia 

. Costas Natação com Barbatanas 

Bruços 
 

 

Mariposa 
 

Natação com Barbatanas 

Estilos Natação com Barbatanas 

  

Saltos de Partidas – posição inicial, 

impulsão, voo, entrada na água, deslize, 

início de nado 

Natação com Barbatanas 

Provas ventrais Natação com Barbatanas 

Provas dorsais 
 

Natação com Barbatanas 

Chegadas Natação com Barbatanas 

 
 
 

Então, como resultado da introdução das Atividades Subaquáticas em um 

contexto de novas tendências baseadas nos referenciais da natação, surge a 

vantagem na aprendizagem colaborativa, ou um conjunto de ferramentas que servem 

como um meio para aplicar os princípios da aprendizagem colaborativa. Assim, 

incluem um módulo alternativo com novas ferramentas de trabalho que, em função do 

tempo em que se realiza a interação vai ser mais vantajosa. 

De acordo com o supracitado, observa-se que a multidisciplinariedade de 

aprendizagens, na sua maioria, apresenta uma interação mediada pelas ferramentas 

colaborativas, onde os alunos interagem em tempo real. Também se evidencia a 

ausência de um fator importante para a aprendizagem como o feedback imediato, que 

com o auxílio das barbatanas o dito feedback é percecionado pelo aluno, devido a 
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diferenciação cinestésica. Além disso, essa lacuna pode causar, falta de motivação e, 

portanto, não promover a suficiente participação ativa dos alunos. Daí mesmo com 

este auxílio deverão estar sempre a receber os feddbacks. 

Encontram-se as ferramentas de interação, como as barbatanas nos diferentes 

estilos de nado, com vantagens não muito exploradas ainda para a melhoria do 

processo de ensino aprendizagem, no entanto, é importante notar que para 

implementar e usar essas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, não é 

suficiente apenas torná-las disponíveis aos professores, mas sim estes obterem 

formação na área.  

Através das estratégias e atividades colaborativas entre as duas atividades, 

procuramos uma construção ativa do conhecimento, promovendo além da interação 

entre professor e aluno, a interação entre o papel ativo do aluno para a aquisição de 

habilidades e competências. 

Desenvolver competências e habilidades tais como, trabalho de várias 

estratégias colaborativas que foram propostas. 

Deste ponto de vista das aprendizagens, qualquer mudança implica na revisão 

do papel que o professor desempenha, uma visão mais contemporânea e que 

estabelece o processo de ensino-aprendizagem como uma atividade importante 

considerar que este é um processo, e que o professor e os alunos, em muitos casos 

estão acostumados a forma tradicional de aprendizagem.  

Assim propomos: 

1. Desenhar por meio da identificação de competências e objetivos de 

aprendizagem, conteúdos e atividades; 

2. Incentivar a participação dos alunos para a prática das Atividades Subaquáticas; 

3. Criar, novas estratégias e objetos de aprendizagem com as ferramentas 

disponíveis; 

4. Guiar os alunos para alcançar os objetivos de aprendizagem; 

5. Mediar a interação entre as Atividades Subaquáticas e Aquáticas para orientar o 

desenvolvimento das atividades colaborativas; 

6. Realizar avaliação constante durante o processo 
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4.7 Sugestões de complementação do Plano Referência da FPN 
 

 De forma sintética, realizamos a inclusão pela nossa experiência, uma forma 

de competências profissionais que decorrem da competência científica e da sua 

capacidade pedagógica na aplicação das atividades subaquáticas nas aulas de 

natação. 

Devemos conhecer os pressupostos científicos e a sua área de intervenção, 

mas também a forma mais eficaz de os transmitir e potenciar na aquisição das 

competências por parte dos alunos. 

Daqui emerge a ideia que sem conhecimento científico a competência 

pedagógica arrisca-se a esgotar. 

A eficácia da sua intervenção depende de múltiplos fatores, onde a 

competência pedagógica é um fator basilar. 

A competência pedagógica e o domínio da atividade do professor no processo 

pedagógico, entendido como uma relação de reciprocidade entre alunos e professor, 

sob a direção, este método foi o primeiro a ser utilizado, ate algumas décadas atras, 

para o ensino das técnicas de nado. 

Hoje em dia, este método tem pouca razão de ser no quadro do ensino das 

técnicas de nado. 

Esta metodologia e especialmente favorável para habilidades de 

sincronização segmentar mais complexa, como seja, a exercitação das técnicas de 

nado. 

Veja-se que nas técnicas de nado, o ensino inicia-se com a ação dos 

membros inferiores, seguindo-se a sincronização com o ciclo respiratório, depois a 

inclusão da braçada unilateral e, por fim, a técnica completa. 

Os métodos mistos começam sempre com a execução do objeto de 

aprendizagem na sua totalidade, seguida da execução de uma, duas ou mais 

componentes da habilidade de forma isolada e terminando com a execução da 

habilidade na sua totalidade. 

Consideremos que os estilos de natação, são como um a coreografia, que 

para chegar à perfeição, será necessário todo um processo anterior, processo esse, 

que cada um terá as suas dificuldades de o entender. 

Cabe-nos a nós professores de natação, adequar todo o processo para que 

essa mesma coreografia (técnica de nado), seja entendida de forma correta do 

processo mais simples, para que os nossos alunos cheguem a fim pretendido. 



 

 
 57 

Partindo da aquisição das competências aquáticas, realizadas através dos 

jogos educativos, que nesta dicotomia entre estilo por comando e descoberta guiada 

emergem mais algumas diferenças do ponto de vista da realização da aula. 

Dito isto, pese embora a descoberta guiada seja um dos estilos mais 

interessantes para algumas circunstâncias, uma incorreta aplicação será 

particularmente perniciosa. 

Desta forma, um dos estilos de ensino mais propícios será o de ensino em 

pequenos grupos ou mesmo o ensino individualizado em determinadas circunstancias. 

Com a nossa experiência é nesta fase que é crucial a aplicação das 

Atividades Subaquáticas, pois ao individualizarmos o ensino, o restante grupo poderá 

estar a exercitar o erro, e como nos diz o plano referência da FPN (2015) que no 

ensino das atividades aquáticas, tradicionalmente, os professores adotam um método 

de ensino-aprendizagem rígido relativo a conceção, aos objetivos e ao seu 

desenvolvimento. 

 Assim sendo propomos a novas estratégias, para corrigimos os nossos 

alunos com as Atividades Subaquáticas, nos erros mais comuns em cada estilo de 

natação. 

Conforme o acima citado no ponto anterior em que descrevemos os erros e 

as modalidades propostas, passaremos agora a referir mais pormenorizadamente. 

 Seguindo o plano referência versão consulta rápida da FPN (2015), em que 

nos demonstra por quadros, esquematizando os drills das técnicas, com os seus 

objetivos, vantagens e desvantagens, erros típicos e hipotéticas correções. Assim com 

a nossa experiência tentaremos transmitir uma nova ferramenta de trabalho para que 

contribua para a aquisição das competências aquáticas. 
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Tabela 6 – Propostas de Atividades Subaquáticas para correção de erros típicos, nas técnicas alternadas 

 

Técnicas Alternadas Drill proposto pela FPN Atividade sugerida para 

correção de erros 

Equilíbrio Estático e Dinâmico 

Drill 1 e 2 Manter o alinhamento 

horizontal, manter a 

posição hidrodinâmica 

fundamental 

Natação com barbatanas, 

exploração de meio em 

3D 

Drill 3 Rotação longitudinal do 

corpo 

Natação com barbatanas 

Drills Técnicos de Membros Inferiores 

Drill 1 e 2 Desenvolver a força 

especifica dos MI, diminuir 

a amplitude da pernada. 

Desenvolver a força 

específica dos MI, 

sincronizar com a 

inspiração frontal 

Natação com barbatanas 

Drill 3 e 4 Desenvolver a força 

específica dos MI diminuir 

a amplitude da pernada 

Natação com barbatanas, 

Hóquei subaquático 

Drill 5 e 6 Desenvolver a força 

especifica dos MI, 

associar à rotação 

longitudinal do corpo 

Exploração do meio em 

3D, hóquei subaquático 

Drill 7 e 8 Desenvolver a força 

específica dos MI, 

consciencializar o rítmo da 

pernada  

Hóquei subaquático 

Drills Técnicos de Membros Superiores 

Drill 1, 2 e 3 Efetuar a ação alternada 

dos MS, elevação do 

cotovelo na recuperação 

Natação com barbatanas 

com o stick na mão 

Drill 4, 5, 6,7 e 8 Crol e costas completos Natação com barbatanas 
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utilizando os exercícios 

propostos pela FPN 

Drill Técnico de Ciclo Respiratório 

Drill 1 Consolidar o ritmo 

respiratório 

Hóquei subaquático, 

natação com barbatanas 

 

 

 

Drill Técnico de Sincronização 

Drill 1,2,3,4,5 e 6 Braçadas de crol e costas Natação com barbatanas, 

trabalho a pares com 

barbatanas 
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Tabela 7 – Propostas de Atividades Subaquáticas para correção de erros típicos, nas técnicas simultâneas 

 

 

Técnicas Simultâneas Drill proposto pela FPN Atividade sugerida para 

correção de erros 

Equilíbrio Estático e Dinâmico 

Drill 1, 2, 3, 4 e 5 Consolidação da posição 

hidrodinâmica 

Natação com barbatanas  

Drill 6 e 7 Consolidação do 

movimento ondulatório 

Natação com barbatanas, 

hóquei subaquático 

Drills Técnicos de Membros Inferiores 

Drill 1 a 8 Pernada de bruços  

Drill 9 a 13 Consolidação da pernada 

de mariposa 

Natação com barbatanas, 

Hóquei subaquático 

Drills Técnicos de Membros Superiores 

Drill 1 Consciencializar para a 

importância da propulsão 

 

Drill 2 , 3, 4 e 5 Acentuar para a 

importância da propulsão  

 

Drill 6, 7, 8 e 9 Sincronização dos dois 

braços a mariposa, 

consciencializar para a 

importância da propulsão 

e incrementar a eficiência 

do nado 

Natação com barbatanas, 

hóquei subaquático 

 

Drill Técnico de Sincronização 

Drill 1,2,3,4,5 e 6 Braçadas mariposa Natação com barbatanas,  

 

 

O que representamos aqui visa responder a missão da FPN de massificação 

e desenvolvimento da prática das várias vertentes de natação. Neste âmbito, e com a 

nossa experiência, criamos um conjunto de ferramentas e materiais de apoio aos 

colegas para o Ensino e Aperfeiçoamento Técnico.  

As tabelas que apresentamos e metodologias de ensino, fazem com que 

possam socorrer na condução nas suas aulas, desde a adaptação ao meio aquático, 
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quer na aprendizagem e treino técnico, na estruturação dos vários níveis de ensino na 

escola de natação. 
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5. Reflexão Final  
 

 

Em virtude de tudo o que já foi referido ao longo deste relatório, as 

conclusões acabam por resultar de um apanhado dos principais aspetos relativos ao 

nosso trabalho desenvolvido ao longo destes anos, sejam eles de fatores positivos, 

sejam de aspetos que consideramos melhorar no futuro, bem como aspetos ligados 

com o atual do ensino da Natação.  

A elaboração deste relatório levou-nos a compreender o positivo que foi ter 

exercido a nossa função de professor em diferentes escolas de natação, com 

diferentes projetos pedagógicos e níveis de ensino. Estas diferentes realidades 

contribuíram para não sermos professores acomodados, levando-nos a adaptar à 

mudança, atualizando-nos e tentando sempre fazer melhor.  

Os oito anos de ensino da natação nas Piscinas Municipais de Valongo, no 

qual o corpo docente no nosso início, era pouco estável e muito desmotivado por 

circunstâncias adversas, que praticamente era composto por profissionais do quadro e 

a sistemática mudança de piscinas, contribuíram a que muitas vezes se questionasse 

relativamente à nossa atuação como professores de natação.  

Contrariamente ao acima mencionado, nos últimos cinco anos, encontramos 

um corpo docente dinâmico e bastante estável, passaram a ser professores 

contratados, e assim com este grupo de professores de natação que muito tem 

contribuído para a nossa melhoria como professores, uma vez que nos sentimos muito 

mais motivados.  

Uma das coisas que valorizamos bastante nesta escola de natação é ter o 

privilégio de constituírem no nosso grupo de trabalho, professores que têm uma 

experiência profissional muito rica em atividades subaquáticas.  

Em 2016 tivemos também o privilégio de realizar o curso de treinadores de 

atividades subaquáticas grau 1, em que todos enriquecemos em muito o nosso 

processo de ensino. Este processo decorreu particularmente articulado com outros 

municípios o que permitiu um enriquecimento pessoal e partilhado extraordinariamente 

gratificante. Esta situação contribuiu para perceber a importância do subaquático na 

aquisição das competências aquáticas no nosso desempenho quando feita de uma 

forma crítica mas construtiva.  

Uma vez que vemos a avaliação como um excelente instrumento de 

aprendizagem, consideramos que um dos grandes desafios para o futuro, enquanto 

professores de natação, passa pela capacidade de melhorar a operacionalização da 

avaliação. Acreditamos que a forma como somos avaliados pelos coordenadores e 
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pais, leva-nos a perceber ainda melhor a importância de avaliar os nossos alunos de 

uma forma crítica mas sempre construtiva.  

Foi muito positivo efetuar este trabalho porque, mais uma vez, compreendemos 

que a reflexão efetuada veio confirmar o nosso sentir que a Natação não está só 

vincada aos quatro estilos, e as atividades subaquáticas, constitui um meio excelente 

para o desenvolvimento de novas aprendizagens, através das quais crianças e jovens 

se tornam mais confiantes e aumentam o seu próprio potencial, bem como, lhes trará 

benefícios futuros em termos da sua saúde e bem-estar.  

O alto índice de desistência da prática da natação quando os jovens estão na 

fase de adolescentes é preocupante, e leva a questionar se o modelo atual está a ser 

eficiente ou então se, com o apoio dos pais e os técnicos de natação, poderíamos 

mudar um pouco esta realidade a fim de tornar este desporto um motivo de diversão e 

entusiasmo. Algumas formas variadas de aulas foram acrescentadas no projeto 

pedagógico, como uma forma de transformar as aulas de natação mais dinâmicas e 

atrativas. Com esse intuito, a utilização de diferentes exercícios educativos e 

corretivos, variam desde diferentes ritmos respiratórios até a conjugação de um nado 

com elementos de diferentes estilos. 

Desde criança que tivemos o sonho de ser Professor de Educação Física, que 

foi motivado por um Professor desta disciplina que me marcou bastante no Ensino 

Secundário. Presentemente, ao fim de 14 anos de experiência, sentimo-nos que 

continuamos motivados, tentando transmitir entusiasmo e empenho para a atividade 

física, incentivando-os a ser pessoas autónomas, criativas e responsáveis.  

É neste sentido que lamentamos profundamente muitas escolas de natação, 

que só estão viradas para os quatro estilos, reduzindo as oportunidades de formação 

da natação, contrariando na nossa perspetiva as recomendações nacionais e 

internacionais que promovem estilos de vida ativos.  

Com as atividades subaquáticas, demonstram que é possível apreender e 

melhorar os diferentes estilos que envolvem a natação, com particularidades de 

acordo com cada estilo e ações semelhantes entre eles, indicando a existência de 

pontos comuns relevantes no desenvolvimento das técnicas.  

O sucesso do ensino da natação é amplamente determinado pelos diferentes 

fatores a que os alunos são sujeitos, fatores esses que com uma maior experiência e 

panóplia de exercícios refletem no sucesso, que é influenciado pela motivação, pois 

este nível tem influência direta na aquisição das competências aquáticas.  

. 
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Temos sempre presente que o ensino da natação é para as crianças e jovens, 

um meio privilegiado que visa o desenvolvimento físico, mental e pessoal. É neste 

sentido que temos tentado ser professores informados, reflexivos, cuidadosos e 

esclarecidos, esforçando-nos para desenvolver o nosso trabalho num quadro 

assumido de ética e de boa prática. 

Terminamos este relatório com uma reflexão do meu Professor de Voleibol da 

Licenciatura Prof. Fernando Luís, que ainda guardo até hoje.  

“Acabais agora o curso, a partir deste momento é o vosso profissionalismo que 

vai prevalecer, e é aí, que ireis escrever a vossa história profissional, um bom 

curriculum vai depender de vocês” 
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Anexo 1 – Autorização dos Encarregados de Educação, para 
utilização de imagens 
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Rui Xavier <xavirui@gmail.com> 

Data: 27 de março de 2017 às 11:19 

Assunto: Autorização das filmagens  

Para: Antonio Silva <antonio.silva@cm-valongo.pt> 

 

 

Bom dia António Silva 

 

Conforme já falado pessoalmente, venho por este meio informar, que esta semana irei 

proceder às filmagens dos meus alunos, na Piscina Municipal de Ermesinde. 

Informo que já tenho autorização dos pais, e terei o cuidado de só realizar as filmagens 

e fotos não abrangendo ninguém para além dos mesmos. 

 

 

Cumprimentos  

 

Rui Xavier Ferreira 

--  

Rui Xavier 
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Rui Xavier <xavirui@gmail.com> 

Data: 19 de abril de 2017 às 22:35 

Assunto: Autorização para recolha de imagens 

Para: pmpb@hotmail.com 

 

 

 

Caro Pai  

Venho por este meio, pedir autorização das imagens recolhidas nas aulas, para a 

utilização das mesmas no meu trabalho académico de mestrado. 

 

 

Aguardo feedback. 

Com os melhores cumprimentos 

 

--  

Rui Xavier 
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Rui Xavier <xavirui@gmail.com> 

Data: 19 de abril de 2017 às 22:42 

Assunto: Autorização de utilização de fotografias 

Para: Nuno Coutinho <nuno.coutinho@colegiodeermesinde.edu.pt> 

 

Caro encarregado de Educação  

 

 

Venho por este meio, solicitar autorização da utilização das imagens, para a utilização 

das mesmas no meu trabalho académico de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguardo feedback. 

Com os melhores cumprimentos 

 
 

 

--  

Rui Xavier 
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Rui Xavier <xavirui@gmail.com> 

Data: 25 de abril de 2017 às 21:10 

Assunto: Autorização de utilização de fotografias 

Para: "carlaalmeida259@gmail.com" <carlaalmeida259@gmail.com>, Rui Xavier 

<xavrui@gmail.com> 

 

 

 

Caro encarregado de Educação  

  

 

Venho por este meio, solicitar autorização da utilização das imagens, para a utilização 

das mesmas no meu trabalho académico de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

--  

Rui Xavier 
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Anexos 2 – Exemplos Planos de aula com tema de atividades 
subaquáticas 
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PROFESSOR 
 Rui Daniel Xavier da Silva 

Ferreira 
 

OBJETIVOS 
NUCLEARES 

 DESCRIÇÃO  
MATERIAL 

EQUIPAMENTOS 

    

Condução, passe e 
remate do disco; 

 
Jogo 3 x 3; 

 

Percursos diversos 
para treino de 

condução, passe e 
remate do disco; 

 
Situação de jogo 3 x 

3; 

  

Barbatanas 
Máscara e Tubo 

Stiques 
Argolas Submergíveis 

Balizas 
 

LOCAL / CLUBE / ENTIDADE 
 Piscinas Municipais de 

Ermesinde 
   

      

DENOMINAÇÃO 
CLASSE/TURMA/GRUPO 

 
Nivel 3    

      

HORA INICIO  2ª/4ª 19h30    

      

DURAÇÃO  45 Minutos    

      

Nº ALUNOS  14    

      

SESSÃO TREINO Nº  20– Hóquei Subaquático    

         

OBSERVAÇÕES 
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OBJECTIVO NUCLEAR 
ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICA/METODOLOGIA 
OBJETIVOS COMPORTAMENTAIS 

1 
AQUECIMENTO 6X25 m em apneia e em profundidade  

 

6X25 m em apneia e em profundidade em 

condução do disco 

Resistência 

 

Velocidade 

Instrução  Prática  

 

 Ativação Geral 

OBJECTIVO NUCLEAR 
ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICA/METODOLOGIA 
OBJETIVOS COMPORTAMENTAIS 

3 
FUNDAMENTAL 

 

Grupos de 3, 1 dos alunos fica próximo da baliza 

(a cerca de 5 m) os outros 2 do lado oposto 

iniciam 1 percurso de 20m, realizando passes entre 

si. Aquando da aproximação ao 3 aluno, terão que 

o ultrapassar e realizar remate à baliza. 

Aplicar o principio do criss cross 

 

Execução correta do passe; 

Execução correta do remate; 

“Cobrir” o colega atacante; 

Instrução  Prática  

 

 Passe; 

 Remate; 

 Princípios do jogo: 

Penetração/Contenção/Cobertura ofensiva; 

4 
  

Jogo de Hóquei 3 x 3 

Equipas de 3, realizam jogo de Hóquei (3 x 3); 

 

Prática das ações elementares individuais em 

situação de jogo; 

Instrução  Prática  

 Princípios do jogo: 

Penetração/Contenção/Cobertura 

ofensiva/Cobertura 

defensiva/Mobilidade/Equilíbrio; 
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PROFESSOR 
 Rui Daniel Xavier da Silva 

Ferreira 
 

OBJETIVOS 
NUCLEARES 

 DESCRIÇÃO  
MATERIAL 

EQUIPAMENTOS 

    -Adaptação à máscara e 

tubo, mediante 

situações recreativas de 

ensino/aprendizagem.  

_ Exercitação das 

técnicas de nado com 

barbatanas. 

-Coordenar a respiração 

com os movimentos 

propulsivos de pernas 

com  barbatanas. 

 

 

 Tubo, máscara, barbatanas, 

bolinhas, 

 argolas, arcos e 

 tesouros. 
LOCAL / CLUBE / ENTIDADE 

 Piscinas Municipais de 
Ermesinde 

   

      

DENOMINAÇÃO 
CLASSE/TURMA/GRUPO 

 
Nivel 3    

      

HORA INICIO  2ª/4ª 19h30    

      

DURAÇÃO  45 Minutos    

      

Nº ALUNOS  14    

      

SESSÃO TREINO Nº  1 – Natação com barbatanas    

         

OBSERVAÇÕES 
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OBJECTIVO NUCLEAR 
ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICA/METODOLOGIA 
OBJETIVOS COMPORTAMENTAIS 

1 
AQUECIMENTO  

 

 “Golfinhos” – Os alunos realizam 2x 25 

metros de golfinhos. 

 

“Jogo do Cola e Descola” – O professor 

escolhe um aluno para ser caçador. Quando o 

caçador apanhar os fugitivos, estes ficam 

parados e com as pernas afastadas. Para 

serem salvos, os colegas têm que passar por 

baixo das pernas. (O professor vai trocando o 

caçador). 

 

 

 

Realizar as piscinas sem paragens. 

 

Respeitar regras. 

Instrução  Prática  

 

Ativação das funções cardio - respiratórias. 

 

Predispor o organismo para a atividade física. 

 

 

2 
Parte Fundamental  

 

 

 
Instrução  Prática  
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Equilíbrio 

 

Adaptação ao tubo 

 

 

 

Respiração 

 

Deslize 

 

Batimento de pernas 

 

 

 

 

Velocidade 

 

 

 

 

 

“Jogo – Tiro ao alvo”- Existem 2 equipas, 

uma com tubo e outra sem tubo e com uma 

bolinha em equilíbrio na cabeça. A equipa 

com o tubo tenta derrubar as bolinhas da 

equipa adversária. Depois, as equipas trocam 

de função. 

 

“Apanhadinhas”- Os alunos deslocam no 

meio aquático equipados com máscara, tubo 

e barbatanas, à exceção do aluno que for 

escolhido para apanhar os colegas, que não 

pode usar o tubo. O aluno terá que acertar no 

tubo dos colegas com uma argola. Quando 

conseguir trocam de posição. 

Variante: Se os alunos aderirem bem 

podemos colocar mais do que um caçador. 

 

  “Caça ao tesouro” – Divide-se a turma 

em 2 equipas. Os alunos devem apanhar os 

tesouros que se encontram espalhados no 

fundo da piscina. Ganha a equipa que 

apanhar mais tesouros. 

 

 

Exercita o equilíbrio. 

Adapta-se ao tubo. 

Aprende a expulsar a água do tubo.  

 

 

 

 

Exercita o uso do tubo e máscara. 

 

Exercita o uso das barbatanas. 

 

 

 

 

Sente maior propulsão com o uso das 

barbatanas. 
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Anexos 3 – Cédulas de Treinador de Atividades Subaquáticas 
Grau 1 e de Natação Grau 1  
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Anexos 4 – Formações de Atividades Subaquáticas 
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Anexos 5 – Fichas de Observação/Avaliação de Natação 
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