
PISCINAS MUNICIPAIS DE VIEIRA DO MINHO 

 

ESCOLA DE NATAÇÃO 
 

 

DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES  

 

NATAÇÃO – É a capacidade do homem e de outros animais de se deslocarem através de movimentos efetuados no meio 

aquoso/líquido, é uma actividade física que consiste em movimentos combinados de braços e pernas. 

 

Etapas da aprendizagem  
 

1 - Iniciação - familiarização ao meio aquático, respiração, imersão, deslize, propulsão e iniciação às técnicas alternadas. 
 

 Nível 0 → adaptação ao meio aquático, primeira fase da natação (primeira vez); 

 Nível 1 → Iniciação às técnicas de nado alternadas; 

 

2 - Aperfeiçoamento - aperfeiçoamento das técnicas de nado 
 

 Nível 2 → consolidação das técnicas alternadas, iniciação das técnicas simétricas, saltos e viragens. 

 

3 - Avançados - consolidação das técnicas aprendidas, trabalho de desenvolvimento e controle da condição física (treino).  
 

 Nível 3 → domínio das técnicas de nado 

Manutenção 

 

Destinatários: Utentes dos 3 aos 75 anos. 



NATAÇÃO PARA BEBÉS 

 

Aulas de Adaptação ao Meio Aquático para bebés (12 aos 24 meses), com acompanhamento de um adulto (mãe, pai ou outro). 

Aulas essencialmente lúdicas, com brinquedos adaptados a crianças em que o objectivo principal passa pelo maior envolvimento 

entre o bebé, o acompanhante, o professor e a água. São momentos de harmonia e diversão que contribuem para o 

desenvolvimento do bebé a vários níveis, nomeadamente cognitivo, afectivo e psicomotor. 

 

Destinatários: Utentes dos 12 aos 24 meses. 

 

 

HIDROGINÁSTICA  

 

Actividade realizada dentro de água ao som de música que utiliza diversos exercícios aeróbicos, localizados, de alongamento e 

relaxamento. Proporciona o fortalecimento muscular localizado, o condicionamento físico geral, cardiovascular e respiratório e, por 

ser uma actividade desenvolvida dentro de água, com baixo impacto articular, torna-a mais segura e com muito menos restrições 

para o praticante. Para, além disso, a água favorece a sensação de leveza e contribui para a diminuição do stress e do cansaço 

devido ao efeito de massagem exercido, aliviando tensões e favorecendo o relaxamento. 

 

Níveis de aprendizagem 

 

Baixa intensidade – utentes dos 50 aos 75 anos; 

Intensidade moderada – utentes dos 16 aos 75 anos; 

Alta intensidade – utentes dos 16 aos 50 anos. 

 

Destinatários: Utentes dos 16 aos 75 anos de idade. 

Vieira do Minho, Setembro de 2014 


