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1 – INTRODUÇÃO 

 

O projeto técnico pedagógico das atividades do Complexo de Piscinas de Azambuja tem como 

objetivo a dinamização da sua população, através de atividades de grupo ou individuais, que 

proporcionem uma aprendizagem e uma socialização a todos os que queiram manter estilos de vida 

ativos e saudáveis. É um documento que sistematiza a caracterização das atividades, benefícios, 

objetivos, sistemas de avaliação utente/níveis de aprendizagem e sistemas de avaliação dos 

professores. 

 

2 - LOCALIZAÇÃO E CONTATOS DA PISCINA 

 

Rua 25 de Abril, EN 513-Poisões; 2050-317 Azambuja 

Telefone: 263400490 / Telemóvel: 961890278 

Correio Eletrónico:  piscina@cm-azambuja.pt ou desporto@cm-azambuja.pt 

Site: www.cm-azambuja.pt / www.facebook.com/desportocmazambuja 

 

3 - HORÁRIO DA INSTALAÇÃO 

 

Receção  

3ª a 6ª feira – das 8h30 às 20h30 | Sábados - das 8h30 às 17h30 | Domingo e 2ª feira – 

encerrado 

 

Cais da Piscina  

3ª a 6ª feira – das 9h às 20h30 | Sábados - das 9h às 17h30 | Domingo e 2ª feira – 

encerrado 

 

Nota: Pista Livre máximo 10 utentes. 

 

4 - CALENDARIZAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS 

 

• Início das aulas: 01 de outubro 2020 

• Fim de aulas: 30 de junho de 2021 

• Mês de Julho: Apenas aulas de Hidroginástica 

• Encerramento do complexo: 31 de julho 2021 

 

Interrupções da época 2020/2021 

• Natal: 24 de dezembro de 2020 a 2 de janeiro de 2021; 

• Carnaval: 16 de fevereiro de 2021; 

• Páscoa: 1 e 3 de abril de 2021; 

• Feira de Maio: 27, 28 e 29 de maio de 2021. 

 

Nota: Feriados Nacionais e Feriado Municipal o Complexo de Piscina encontra-se encerrado. 

 

mailto:piscina@cm-azambuja.pt
mailto:desporto@cm-azambuja.pt
http://www.cm-azambuja.pt/
http://www.facebook.com/desportocmazambuja
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5 - Avaliação dos Utentes 

 

Avaliação dos alunos AMA (Adaptação ao Meio Aquático) 

1º momento: maio 

 

Avaliação dos alunos de Natação: 

1º Momento: outubro 

2º Momento: abril  

 

Avaliação dos utentes de Hidroginástica, Aquapower, Pilates e Fitness (opcional conforme 

disponibilidade dos utentes): Será feita no gabinete de condição física. 

 

Avaliação de utentes de Reabilitação Aquática: 

1º Momento: Contato inicial com o utente. 

2º Momento: Após Avaliação em gabinete. 

3º Momento: Avaliação das componentes aquáticas 

4º Momento: Avaliação final  

 

6 – REUNIÕES 

 

Qualquer utente pode agendar reunião com o Diretor Técnico ou Coordenador na 

receção do Complexo Piscinas de Azambuja. As reuniões técnicas/equipa são agendadas de 

forma pontual e mensal pelo Diretor Técnico (DT), coordenadores ou outros superiores 

hierárquicos. 

 

7 - EQUIPA 

 

- Vereadora do Pelouro do Desporto: Silvia Vítor 

- Chefe de Gabinete do Desporto e Juventude: Carlos Dionísio 

- Diretora Técnica: Catarina Cunha 

- Coordenador Cais: António Andrade 

- Professores:  

1. António Andrade 

2. Marta Prancha 

3. Selma Cruz 

4. Cátia Mergulhão 

5. Joana Oliveira 

6. Luis Cruz 

 - Serviço Administrativo: 

1. Mabilde Fonseca 

2. Maria Simão 

3. Hélia Borda de Água 
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- Manutenção: 

1. António Andrade (Responsável pela Manutenção e Limpeza) 

2. Paulo Faustino 

- Limpeza: 

1. Dulce Nobre 

2. Fátima Garcia 

3. Marcos Narciso 

 

8 - DIRETORA TÉCNICA 

 

A Diretora Técnica é a pessoa singular que assume a direção e a responsabilidade pelas 

atividades desportivas que decorrem nas instalações desportivas, tais como nas piscinas, 

campos de ténis e ginásio. Substitui o Coordenador de cais e de manutenção quando este não 

se encontra presente. 

 

Funções Diretora Técnica: 

- Garantir a saúde e a segurança dos utentes nas instalações desportivas; 

- Coordenar e supervisionar a prescrição, avaliação, condução e orientação de todos os 

programas e atividades, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, aos seus 

utentes; 

- Coordenar e supervisionar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como propor 

ou implementar medidas, visando a melhoria dessa qualidade; 

- Elaborar um manual de operações das atividades desportivas que decorrem nas instalações 

desportivas que prestam serviços desportivos;  

- Coordenar a produção das atividades desportivas; 

- Superintender tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, as 

atividades desportivas nelas desenvolvidas; 

- Colaborar na luta contra a dopagem no desporto. 

 

Nota: A Diretora Técnica pode exercer, para além das funções indicadas, aquelas 

desempenhadas pelos detentores do Título Profissional de Técnico/a de Exercício Físico, no que 

respeita a substituições de aulas. 

 

Habilitações 

Licenciada em Desporto, Mestre em Gestão Desportiva, Título Profissional de Técnico/a de 

Exercício Físico e Título Profissional de Diretora Técnica (TPDT). 

 

Para o exercício das funções de diretora técnica é obrigatório por lei ser detentor do 

TDPT: documento legal emitido de 5 em 5 anos pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude - IPDJ, I.P., que reconhece e comprova a posse das competências mínimas para o 

exercício da função de Diretora Técnica. Este documento individual e pessoal encontra-se 

exposto no placar da receção do Complexo de Piscinas de Azambuja. 
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9 - COORDENADOR DE CAIS 

 

Função 

Substitui o Diretor Técnico quando este não se encontra presente, garantindo a 

supervisão da área técnico-pedagógica das atividades físico-desportivas, zona de prática 

desportiva, e intervém na resolução de problemas, de caracter de procedimento imediato. 

Leciona, orienta e anima as aulas e as atividades desportivas. 

 

Área funcional 

 

• Apoio aos utentes: 

 

1. Prestação de informações aos utentes sobre assuntos que são da sua competência. 

2. Assegurar a ligação entre as orientações do Departamento da Atividade Física e do 

Desporto/Núcleo de Gestão e Funcionamento das Instalações e o trabalho a 

desenvolver pelo Diretor Técnico, nomeadamente na ausência deste.  

3. Zelar pelos interesses, necessidades e motivações dos alunos. 

4. Ligação do n.º de vagas entre as aulas e o serviço administrativo. 

5. Realização dos testes de avaliação inicial aos alunos novos. 

6. Mediar os processos de transferência de alunos entre aulas/níveis/técnicos. 

7. Gerir de forma permanente uma lista de espera de potenciais alunos. 

8. Zelar pela limpeza do espaço e equipamentos em cais de piscina. 

 

• Apoio às aulas, ao enquadramento técnico e à lecionação: 

 

1. Lecionação das aulas, orientação, apoio e coordenação da equipa de trabalho de cais 

de piscina, no seu horário de trabalho; 

2. Tarefas de organização das atividades e controlo e avaliação das mesmas; 

3. Promover o trabalho de equipa e a entreajuda no cais de piscina; 

4. Contribuir para o desenvolvimento das competências técnico pedagógicas da equipa 

de trabalho; 

5. Contribuir para a rentabilização das aulas e dos horários dos técnicos; 

6. Implementação, adequação e gestão do plano de água definido superiormente; 

7. Supervisão da adequada utilização das instalações desportivas, nos termos da 

legislação e regulamentação vigentes. 

8. Orientação técnica, do trabalho desenvolvido pelos professores na piscina. 

9. Garantir a correta e assídua administração de aulas e exercícios de enquadramento 

técnico. 

10. Avaliar o desempenho de toda a equipa de trabalho em cais de piscina. Registar, 

controlar e avaliar o cumprimento dos horários de trabalho de toda a equipa em cais 

de piscina. 

11. Substituição por motivo de falta ou atraso de um elemento da equipa de trabalho em 

cais de piscina. 

12. Orientar os nadadores-salvadores na gestão das pistas de regime livre. 
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Horário de lecionação 

 O coordenador de cais deverá ter metade do tempo de permanência diário na 

piscina, com lecionação efetiva atribuída. 

Os tempos de lecionação e de não lecionação, devem seguir desejavelmente as seguintes 

plataformas de conjugação com o horário normal de trabalho do Diretor Técnico. 

 

10 - TÉCNICOS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA 

 

Habilitações 

 

Licenciatura em educação física e desporto, com opção em natação ou formação 

equiparada, formação profissional em entidade acreditada e/ou curso de natação 

reconhecido pela Federação Portuguesa de Natação. 

 

Área de Intervenção 

 

1. Prestar informações aos alunos sobre assuntos que são da sua competência (processo 

ensino-aprendizagem das suas classes) e encaminhar as restantes situações para o 

coordenador de cais ou para o DT. 

2. Planear, lecionar e orientar as aulas e as atividades desportivas que lhe foram atribuídas 

de acordo com a orientação técnico pedagógica estabelecida. 

 

Perfil do Técnico de Natação 

 

3. Ser pontual e assíduo. 

4. Apresentar-se aos alunos e ter uma imagem cuidada. 

5. Ser atencioso e prestável para com os utentes e trabalhadores. 

6. Comunicar com a devida antecedência qualquer ausência ao trabalho ao DT ou 

Coordenador de Cais, em caso imprevisto comunicar telefonicamente. 

7. Respeitar e fazer cumprir as normas e regulamentos internos em vigor. 

8. Reunir com a equipa diretiva e técnica sempre que solicitado. 

 

Operacionalização de Atividades 

 

1. Planear e desempenhar corretamente as suas funções pedagógicas, tendo em conta as 

atividades a desenvolver e, de acordo com as orientações técnico-pedagógicas 

estabelecidas e o público-alvo. 

2. Criar um bom clima e funcionamento da aula, garantindo que as atividades decorram 

de forma segura. 

3. Desenvolver a sua atividade de forma a atingir os objetivos técnicos, cognitivos, afetivos, 

sociais e educativos adequados aos escalões etários dos alunos. 

4. Realizar testes práticos a novos alunos, caso o Coordenador de Cais não esteja presente. 
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5. Realizar as avaliações das prestações motoras dos alunos e propor transições de nível, 

tendo em conta as orientações técnico-pedagógicas estabelecidas. 

6. Informar o coordenador de cais de todos os casos impeditivos de um correto 

funcionamento das atividades, nomeadamente: alunos mal inseridos nas classes, alunos 

que necessitem de necessidades educativas especiais e falta de material pedagógico. 

7. Cumprir com o tempo de duração de cada aula. 

8. Colaborar na colocação e desmontagem das pistas sempre que necessário. 

9. Não abandonar o cais de piscina e, em caso de força maior solicitar a outro técnico que 

vigie o seu espaço e alunos. 

10. Utilizar material pedagógico adequado ao processo ensino-aprendizagem, arrumando-

o após a sua utilização. 

11. Zelar pela conservação de todo o material existente na instalação, garantindo a sua 

correta utilização. 

12. Possuir capacidade para avaliar o seu trabalho. 

13. Colaborar e participar em eventos promovidos pela Câmara Municipal de Azambuja e 

em parceria com outras instituições. 

14. Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao bom funcionamento da 

instalação e dos serviços prestados, com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade 

aos utentes. Estudo, conceção e adaptação de métodos e processos científicos inerentes 

à sua formação superior; 

15. Monitorização/lecionação das ações, aulas, avaliações, programas e eventos 

desportivos que integram o plano de atividades do setor do desporto, ainda que, com 

enquadramento superior, tais como exemplos: ministrar as aulas de natação, adaptação 

ao meio aquático, natação para bebés, hidroginástica, entre outras aulas, atividades 

aquáticas e serviços do Complexo de Piscinas de Azambuja, de acordo com o projeto 

pedagógico; ministrar as aulas de atividade Física para seniores, alunos do pré-escolar, 

1.º ciclo, pessoas com deficiência, bem como, outras sessões/aulas dos programas e 

eventos desportivos; 

16. Efetuar substituições de professores ou serviços inerentes à sua formação superior; 

17. Nas piscinas, controlar as entradas e saídas dos alunos dos tanques e das zonas 

circundantes; 

18. Cumprir e fazer cumprir os regulamentos de utilização de equipamentos e instalações 

desportivas e programas municipais; 

19. Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene indispensáveis nas piscinas (banho antes 

da entrada para os tanques; usar touca nas piscinas, além de outras situações que 

possam pôr em causa ou risco o bem-estar de todos os utilizadores); 

20. Apresentar ao superior hierárquico os casos especiais de aprendizagem e de indisciplina 

a fim de ser obtida a solução mais razoável; 

21. Garantir na íntegra o cumprimento dos horários que lhe foram atribuídos; 

22. Cumprir com o tempo de duração de cada aula. 

23. Colaborar na colocação e desmontagem das pistas sempre que necessário. 

24. Não abandonar o cais de piscina e, em caso de força maior solicitar a outro técnico que 

vigie o seu espaço e alunos. 

25. Efetuar o controle dos alunos de cada grupo, marcando as faltas e presenças em cada 

aula; 
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26. Informar o Coordenador de qualquer anomalia passada dentro ou fora dos tanques de 

aprendizagem, desde que a mesma vá colidir com os interesses do ensino da natação; 

27. Participação na análise da qualidade dos serviços prestados, detetando e comunicando 

eventuais anomalias/desvios ao estabelecido e propondo medidas e ações corretivas; 

28. Apresentar sugestões e problemas de ordem burocrática ou material ao Coordenador, 

a fim de serem efetuadas diligências necessárias a uma possível solução; 

29. Atender a reclamações e sugestões dos clientes/alunos, identificando as suas 

necessidades e expectativas e assegurando a sua resolução/satisfação e/ou 

transmitindo ao seu superior hierárquico; 

30. Não abandonar os alunos durante a aula, a não ser por motivos de força maior, 

responsabilizando alguém, neste caso, pela vigilância dos mesmos; 

31. Fazer observar as normas em vigor sempre que seja da sua competência; 

32. Preparar o material para a aula antes do início desta e colocar ou mandar retirar as pistas 

sempre que o achar conveniente; 

33. Realizar pelo menos duas avaliações por época desportiva aos seus alunos; 

34. Conceção, organização e aplicação de programas e projetos de desenvolvimento 

desportiva, formação desportiva e ocupação de tempos livres que visem a melhoria da 

qualidade de vida e o gosto pela prática desportiva, para vários grupos etários da 

população; 

35. Participação na definição e implementação de planos de manutenção de instalações e 

equipamentos desportivos; 

36. Participação no controle e diagnóstico do estado de conservação, manutenção e 

limpeza das instalações e equipamentos desportivos, materiais desportivos, processo 

de controle da qualidade da água, garantindo a salubridade de todos os seus espaços, 

materiais e utilizadores; 

 

11 - NADADOR SALVADOR 
 

Habilitações: 

 

Curso de Nadador Salvador certificado pelo ISN e com cartão válido. 
 

 

Áreas de Intervenção: 

 

• Apoio aos utentes: 

 

Informar os utentes sobre assuntos que são da sua competência e encaminhar as 

restantes situações. 

 

• Vigilância e prestação de 1.ºs socorros: 

 

1. Respeitar e fazer cumprir as normas e regulamentos internos em vigor. 
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2. Vigiar o plano de água (em cais) e utilizar técnicas de salvamento sempre que se 

justifique. 

3. Prestar o 1º socorro a acidentados e acompanhar os utentes que se sintam indispostos. 

4. Manter atualizado o inventário do material de 1ºs socorros, assegurando um stock 

mínimo e tendo a responsabilidade de fazer o pedido ao DT em caso de falta do mesmo. 

5. Assegurar que os materiais de 1ºs socorros não estejam em local acessível aos utentes. 

6. Assegurar que todos os utentes tomem duche antes de entrar no cais de piscina e 

utilizem o equipamento/material adequadamente. 

 

• Operacionalização de atividades e funcionamento da instalação: 

 

1. Ser Pontual e assíduo. 

2. Apresentar-se com uma imagem cuidada, utilizando equipamento que permita a 

identificação por parte dos utentes das suas funções. 

3. Ser atencioso e prestável para com os utentes e funcionários da instalação. 

4. Vigilância das atividades desportivas em infraestruturas municipais; 

5. Colaboração no apoio e atendimento aos utentes dos programas, atividades, eventos 

desportivos e aos utilizadores das instalações desportivas; 

6. Colaboração no controlo de regulamentos de utilização de equipamentos e instalações 

desportivas, identificando as normas de funcionamento e de segurança a respeitar por 

trabalhadores e utentes; 

7. Elaboração de mapas mensais e trimestrais de controlo de utilização dos equipamentos 

desportivos; 

8. Identificar e comunicar qualquer anomalia nos materiais, equipamentos e Instalações 

desportivas; 

9. Atender a reclamações e sugestões de clientes, utentes identificando as suas 

necessidades e expectativas e reportar; 

10. Operacionalização do procedimento diário de vistoria aos materiais, equipamentos e 

infraestruturas desportivas; 

11. Colaboração na dinamização dos programas: atividade física para todos nas vertentes 

de +55, pessoas especiais e pré-escolar e vertente fim de semana, AZB Fair Play e Férias 

Desportivas. 

12. Colaboração no apoio e atendimento aos alunos ou participantes das ações, aulas, 

programas, eventos desportivos e aos utilizadores dos equipamentos desportivos. 
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12 - ATIVIDADES AQUÁTICAS 

 

12.1 - NATAÇÃO BEBÉS: 

 

 O meio aquático é um dos ambientes mais ricos e diversos para a estimulação 

psicomotora de crianças. 

 A natação para bebés realiza-se no tanque de aprendizagem e são destinadas a bebés 

dos 6 meses até aos 36 meses de idade acompanhados no meio aquático por um familiar. 

 Este primeiro contacto com a água é fundamental nestas idades, apresentando 

inúmeros benefícios, tais como: melhoria na coordenação motora e desenvolvimento motor, 

proporciona noções do espaço e tempo, prepara as crianças psicologicamente e 

neurologicamente para o auto salvamento, aumenta o condicionamento cardiorrespiratório, 

estimula o apetite, tranquiliza o sono e fortalece emocionalmente a criança no contacto com 

outras crianças e estreita o vínculo emocional com os seus pais. 

 

12.2 - ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO (AMA):  

 

 Saber nadar assume na vida social atual funções e mecanismos que ultrapassam a 

simples participação nas aulas de Natação. Tais como, proporcionar experiências motoras no 

meio aquático que permitam uma boa adaptação ao meio, domínio das seguintes 

componentes: Equilíbrio, Respiração, Imersão, Propulsão e Saltos. 

 A adaptação ao meio aquático visa promover a familiarização do aluno com o meio 

aquático, a criação de autonomia no meio aquático e adquirir as bases para, posteriormente 

aprender habilidades motoras aquáticas específicas (como por exemplo, as técnicas de nado, 

de partida, entre outras). Esta adaptação é um processo de ensino-aprendizagem detalhado 

e cuidadoso para retirar e não criar fobias ao aluno. 

 Com o aumento de pessoas que usufruem férias junto ao mar, praias fluviais, piscinas, 

parques aquáticos ou que praticam desportos náuticos, o saber nadar assume uma elevada 

importância. 

 

12.3 - NATAÇÃO PURA: 

 

 Atividade realizada para fins desportivos ou recreativos, é atualmente considerada 

um dos desportos mais completos e podemos defini-la como sendo uma atividade física 

realizada no meio aquático que consiste na deslocação através da coordenação dos membros 

inferiores, membros superiores e respiração. É eficaz no desenvolvimento da condição física 

e da coordenação motora, apresentando uma forte importância no tratamento de problemas 

respiratórios e recuperações de várias espécies. 

 Existem, para além da Natação Pura, existem outras vertentes da Natação: Pólo 

Aquático, Natação Sincronizada, Saltos para a Água e Natação de Salvamento. 

 Na nossa escola só apresentamos a vertente da Natação Pura, devido às suas 

condições físicas. 
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 A Natação Pura contempla o ensino aprendizagem das quatro técnicas de nado: Crol, 

Costas, Bruços e Mariposa. Estas técnicas são aprendidas consoante os Escalões Etários e os 

Níveis de aprendizagem. 

 

 

12.4 - HIDROGINÁSTICA: 

  

 É uma atividade aquática de grupo, que utiliza o efeito de resistência e flutuação da 

água, proporcionando um esforço muscular maior e um menor impacto nas articulações, 

causando uma sensação de conforto na execução dos exercícios, prevenindo lesões e 

ajudando na recuperação de diversos casos médicos. 

 A Hidroginástica composta por movimentos rítmicos, coreografados ou não, com ou 

sem auxílio de materiais, que funcionam como sobrecarga de trabalho, tornando também as 

aulas mais variadas. 

 Atualmente procurada por indicação médica ou porque os praticantes sentem que os 

seus benefícios são francamente sentidos na vida quotidiana. 

 Acompanhada com música, fator importante na motivação dos alunos, que torna as 

aulas atraentes e funcionais, podendo mesmo influenciar o rendimento da própria aula. De 

uma forma geral os exercícios são realizados na posição vertical (com pés no chão ou não, no 

caso da deepwater), embora também se realizem na posição horizontal (exercícios em 

suspensão). 

A Hidroginástica é atualmente bastante procurada por diferentes grupos, com 

objetivos e expetativas muito diferentes, o que nos obriga, a dar a maior atenção e seriedade 

às aulas. Como tal, este ano letivo temos uma oferta diferenciada, o AQUAPOWER, uma 

modalidade de alta intensidade e super desafiante, com mudanças entre o plano de água e o 

plano terrestre, direcionado a uma população mais jovem e mais ativa. 

Todas as aulas, quer seja hidroginástica ou Aquapower, contribuem para o bem-estar 

dos utentes através do aumento: da flexibilidade, do equilíbrio, da coordenação motora, da 

força, da resistência cardiovascular e muscular e da amplitude articular.  

 

 

12.5 - REABILITAÇÃO AQUÁTICA:  

 

A Reabilitação Aquática é uma atividade terapêutica, que consiste na realização de 

exercícios dentro de uma piscina de água aquecida, no sentido de acelerar a recuperação de 

lesões, reduzir a carga provocada pelo peso do corpo sobre as articulações e ossos e ao mesmo 

tempo que mantém a resistência, permite o crescimento muscular sem provocar lesões noutras 

partes do corpo. 

Para além disso, a Reabilitação Aquática ajuda a diminuir problemas de postura e 

transmite a sensação de bem-estar, melhorando a imagem corporal dos utentes. Por outro lado, 

contribui para a melhoria do funcionamento dos músculos e da mobilidade articular do utente, 

diminuindo o risco de queda e o risco de aparecimento de doenças cardiovasculares, diabetes e 

colesterol alto.  
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A Reabilitação Aquática destina-se às variadas problemáticas, destacando-se: 

• Artrite, artrose ou reumatismo; 

• Problemas ortopédicos, como fraturas ou hérnias discais;  

• Dores articulares; 

• Inchaço nas pernas; 

• Dificuldade respiratória; 

• Problemas neurológicos; 

• Fibromialgia; 

• Lesões musculares; 

• Treino de marcha, equilíbrio e coordenação. 

 

Esta atividade destina-se a ambos os géneros e tem como objetivos: 

• Contribuir para o fortalecimento muscular; 

• Promover o alívio das dores musculares ou articulares; 

• Melhorar o equilíbrio e coordenação motora; 

• Contribuir para a diminuição dos distúrbios de sono; 

• Promover a redução do stress e ansiedade; 

• Contribuir para o aumento da amplitude das articulações. 

• Melhorar a resistência cardiorrespiratória, bem como a circulação sanguínea. 

  

12.6. – AULAS INDIVIDUAIS: 

 

 Atividade realizada diretamente com o professor, permite um desenvolvimento mais 

rápido pois é adaptado ao utente em questão. Um treino personalizado e específico para os 

objetivos propostos e dispostos a alcançar pelo atleta   
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13 - OBJETIVOS  

 

13.1 - GERAIS: 

 

Atividades Aquáticas Objetivos Gerais: 

 

Natação Bebés 

 

Adaptação ao meio aquático 

(AMA) 

 

Natação 

 

Hidroginástica 

 

Hidroterapia 

 

Aulas Individuais 

- Orientar e educar os utentes na prática das atividades 

aquáticas; 

- Incentivar os munícipes para a prática da atividade física; 

- Estimular o desenvolvimento motor e psíquico; 

- Promover a melhoria da condição física e de saúde dos 

munícipes; 

- Promover a socialização, convívio e diversão; 

- Promover a alegria e bem-estar na atividade. 

 

13.2 - ESPECÍFICOS: 

 

Escalão Etário Classe Objetivos Específicos 

6 aos 12 meses 
 

Bebés I 

- Aceitar a água na cara (boca, nariz e ouvidos); 

- Realizar movimentos na posição vertical, ventral e dorsal 

com o apoio dos pais; 

- Sentir-se confiante no meio aquático; 

- Realizar movimentos natatórios reflexos, através da 

estimulação da atenção para objetos coloridos; 

- Criar situações de desequilíbrio (nesta fase o bebé começa 

a virar-se de barriga para baixo, a sentar-se, a rebolar, a ficar 

de gatas e a gatinhar); 

- Fazer duas a 3 imersões por aula com orientação do 

professor. 

12 aos 36 meses 

Bebés II 

e 

III 

- Realizar deslocamentos na posição ventral, dorsal e vertical, 

em profundidade com auxílio dos materiais; 

- Soprar objetos que flutuem e estimular a fazer “bolhas” na 

água; 

- Realizar saltos do bordo da piscina sozinhos; 

- Realizar imersões totais; 

- Recolher objetos da mão dos pais, tendo de ficar submersos. 

 

3 aos 4 anos 

 

 

 

AMA 

- Entrar na água sozinho; 

- Deslocar-se sozinho na água na posição bípede e abandonar 

o bordo da piscina; 
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(cerca de 10 

utentes por 

turma) 

I 

 

 

- Aceitar a água na cara (boca, nariz e ouvidos); 

- Realizar imersões em segurança; 

- Fazer respirações debaixo água (“bolhas”); 

- Reagir com à vontade aos estímulos; 

- Apanhar objetos numa zona com pé; 

- Fazer batimento de pernas de forma rudimentar de Crol e 

Costas; 

- Realizar “Cavalinhos” numa zona pouco profunda; 

- Saltar do bordo da piscina na parte funda no sentido do 

professor. 

- Executar flutuação na posição ventral com apoio/ sem 

apoio. 

 

5 aos 6 anos 

 

(cerca de 14 

utentes por 

turma) 

 

AMA 

II 

- Realizar respirações controladas, com imersão total da 

cabeça; 

- Apanhar objetos numa zona intermédia da piscina; 

- Flutuar sozinho na posição ventral e dorsal; 

- Fazer habilidades motoras; 

- Realizar batimentos de pernas Crol e Costas, percorrendo 

cerca de 12 metros; 

- Realizar movimentos de braços de técnicas de Crol e Costas 

de forma rudimentar; 

- Saltar para a água na parte funda com e sem apoio; 

- Saltar para a água de cabeça com o apoio do joelho; 

- Realizar movimentos de “Golfinho”  

- Realizar “Cavalinhos” numa zona profunda. 

 

6 aos 14 anos 

 

(cerca de 16 

utentes por 

turma) 

 

Nível I 

 

- Realizar habilidades motoras respiração; 

- Recolher objetos do fundo da piscina, entre a zona baixa e a 

zona intermédia; 

- Realizar movimentos de “Golfinhos”; 

- Realizar deslize ventral e dorsal, empurrando a parede com 

os pés; 

- Realizar flutuação ventral e dorsal; 

- Executar batimentos propulsivos de Crol e Costas; 

- Executar braçada de Costas e Crol (coordenando com a 

respiração); 

- Saltar para a água de pés e de cabeça (apoiando um joelho 

e um pé no bordo da piscina). 

 

 

Nível II 

 

- Realizar movimentos ondulatórios; 

- Recolher objetos numa zona profunda da piscina; 

- Executar técnicas Crol e Costas; 

- Iniciar as técnicas de viragem de Crol e Costas; 

- Iniciar as técnicas de mergulho de Crol e Costas; 

- Realizar tarefas de 25 a 50 metros. 

 

Nível III 

- Realizar as técnicas de Crol e Costas, sem erros técnicos 

graves, numa distância de 50 a 100 metros; 
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- Iniciar a aprendizagem das técnicas de Bruços e de 

Mariposa; 

- Realizar viragens das técnicas de Bruços e de Mariposa; 

- Realizar as técnicas de mergulho de Bruços e Mariposa. 

Nível IV 

- Realizar os estilos de Crol e Costas, sem erros técnicos e 

numa distância superior a 100 metros; 

- Realizar os estilos de Bruços, sem erros técnicos, numa 

distância superior a 50 metros; 

- Realizar os estilos de Mariposa, sem erros técnicos, numa 

distância superior a 25 metros; 

- Realizar 100 metros Estilos (25m Mariposa, 25m Costas, 

25m Bruços e 25m Crol), executando as viragens 

corretamente; 

 - Realizar saltos de partida, executando as ações 

subaquáticas corretas para cada estilo; 

- Realizar volume de treino variável e mais elevado. 

 

Natação para 

adultos  

(+ 14 anos) 

 

Níveis 

I/II/III e 

IV 

Os objetivos da aula são iguais aos níveis dos escalões etários 

mais baixos com o treino adaptado à condição física e técnica 

do aluno. 

Hidroginástica 

 

(+ 14 anos) 

 

 

-  Reduzir o risco de lesões, incrementando a condição 

cardiorrespiratória e fortalecimento muscular; 

- Promover uma acentuada redução da ação da gravidade 

sobre a coluna e, consequentemente, do impacto sobre as 

articulações. A água proporciona uma opção de exercícios 

mais seguros, num quadro de patologias ou condições 

clínicas de lombalgias, hérnias discais, artroses e reumatismo, 

entre outras; - Aumentar as qualidades elásticas dos 

músculos e promover o relaxamento, ajudando a aumentar a 

amplitude de movimento e prevenindo danos musculares;  

- Efeito massajador no corpo, promovendo a estimulação da 

circulação periférica e a facilitação do retorno venoso 

(regresso do sangue ao coração pelos vasos sanguíneos), o 

que pode contribuir, juntamente com a ação da força da 

flutuação, a facilitação do trabalho cardíaco por causa da 

pressão hidrostática (pressão que as moléculas de um líquido 

exercem sobre um corpo nele submerso, a uma dada 

profundidade). 

Reabilitação 

Aquática 

 - Serão estabelecidos de acordo com as características 

individuais e especificas de cada utente. 

 

Natação 

Individual 

(+ 3 anos) 

AMA I/II 

Níveis 

I/II/III e 

IV 

- Treino personalizado e específico, cumprindo os mesmos 

objetivos da adaptação ao meio aquático e da Natação 
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14. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO ALUNOS:  

 

14.1 NATAÇÃO PARA BEBÉS: 

 

 Os alunos até aos 3 anos não são avaliados pois os principais objetivos é o contacto com 

a água, a diversão, o gosto pelas atividades aquáticas. 

 

14.2  ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO (AMA): 

 

 Nesta fase os alunos são avaliados no final do ano letivo, pois um dos objetivos principais 

continua a ser a diversão, o gosto pelas atividades aquáticas e a aquisição de técnicas 

rudimentares de deslocamento. 

 

14.3 NATAÇÃO: 

 

 Para os utentes que se inscrevam nas atividades Natação, na primeira aula o aluno é 

avaliado pelo professor de modo a que este seja inserido no Nível de aprendizagem que melhor 

se adapta à sua condição. Dentro da mesma turma é possível haver alunos de diferentes níveis 

e idades.  

 Durante o ano letivo caso o aluno evolua poderá ser feita uma avaliação intermédia pelo 

seu professor para transitar de nível ou turma. Só transita de nível após adquirir todas as 

aprendizagens referidas na ficha de avaliação (em anexo). 

 Cabe ao professor propor a transição de nível e caso se justifique a transição de turma, 

sendo que qualquer alteração terá de ser validada pela equipa de coordenação.  

 No final do ano letivo o aluno será avaliado para conhecimento das aprendizagens e 

resultados adquiridos e caso o aluno pretenda podemos facultar a sua ficha de avaliação. 

 

14.4  HIDROGINÁSTICA: 

 

 Os alunos da hidroginástica deverão ser avaliados 2 x ao ano, em horário fora da aula a 

combinar, em termos da condição física e saúde de modo a terem conhecimento das suas 

melhorias e registo interno.  

 O Horário das avaliações será identificado no horário e carece de marcação na receção. 

 

15 GABINETE DE AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA  

 

 As avaliações são indicadas para indivíduos de ambos os sexos, com idade superior a 18 

anos, saudáveis, desportistas ou já com doenças diagnosticada. 

Em cada avaliação com o utente pretendemos registar o peso, IMC, perímetro abdominal, entre 

outros testes físicos em função da idade. 

 

Objetivos: 

✓ Orientar o munícipe para a prática do desporto; 

✓ Captar novos utentes. 



19 
 

✓ Atuar na prevenção precoce de algumas doenças;  

✓ Oferecer gratuitamente os referidos rastreios. 

 

16 ATIVIDADES DE TERRA 

 

16.1 PILATES 

  

 Pilates é um conjunto de exercícios criados pelo alemão chamado Joseph Pilates, em 

meados de 1920, que são realizados nos Solo ou em Equipamentos exclusivos, que visa o total 

e completo controle e conexão entre corpo e mente, devolvendo e restaurando a saúde de 

indivíduos em condições patológicas assim como promovendo um aumento da qualidade de 

vida para pessoas saudáveis. Uma das mais conhecidas frases de Joseph, a respeito de seu 

Método Pilates diz: “A Contrologia desenvolve o corpo de maneira uniforme, corrige postura, 

estimula a vitalidade física, revigora a mente, e eleva o espírito”.  

 Para quem nunca praticou, os exercícios de Pilates surpreendem pela suavidade, porque 

não têm alto impacto como outras atividades físicas. 

 O Método ainda garante condicionamento físico e pode ser usado para a reabilitação 

física ou como alternativo fitness e até mesmo o emagrecimento e definição muscular. 

 A principal vantagem da prática é que ela é acessível a todas as pessoas, desde um atleta 

de alto rendimento até idosos com mobilidade reduzida. Crianças, gestantes e deficientes 

também podem praticar. 

Com mais de 500 tipos de exercícios que podem ser praticados nas mais variadas 

intensidades – do nível básico até o super avançado, o Pilates é acessível a qualquer pessoa 

porque respeita as capacidades (e as necessidades) individuais, acima de tudo. 

Nenhum movimento é feito de forma automática ou passiva, mas sim, com consciência, 

precisão e rigor técnico. 

 

“Pilates é uma técnica de construção de movimento, um estudo corporal somático que 

se utiliza de aparelhos únicos e específicos criados por Joseph Pilates e que através de seis 

princípios chave, busca conectar o corpo e a mente para uma realização plena. 

Respiração, Fluidez, Concentração, Controle, Centro de Força e Precisão são os seis princípios da 

Contrologia, que quando atingidos, chega-se a uma execução perfeita e isso significa que a busca 

corpo/mente foi culminada.” 

 

Adriana Coldebella 

 

16.2 AULAS DE FITNESS 

 

Fitness é uma palavra de origem inglesa e significa "estar em boa forma física". O termo 

é normalmente associado à prática de atividade física e, se refere ao bom condicionamento 

físico ou bem estar físico e mental. Portanto, fitness significa a resistência ou condição do corpo 

para funcionar com eficiência em todas as atividades do dia a dia e se manter saudável. 

https://blogpilates.com.br/o-que-e-pilates-o-que-voce-precisa-saber/#pilates-frases
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O termo fitness é também traduzido por "aptidão", um termo utilizado em Biologia para 

designar a capacidade de um organismo para sobreviver e reproduzir no seu meio, transmitindo 

o seu gene às gerações seguintes, aos seus descendentes. 

As aulas de grupo são, sem dúvida, a forma mais divertida de praticar exercício físico 

dentro do ginásio. Fatores como o treino em grupo, a quebra da monotonia e o ter alguém a 

guiar-nos fazem com que a grande maioria das pessoas que se inscrevem no ginásio procurem 

aulas. No entanto, é necessário ter especial atenção aos objetivos de cada um para saber quais 

as aulas mais indicadas a fazer. 

Em primeiro lugar é importante perceber os diversos tipos de aulas que existem. Dentro 

das aulas de grupo destacam-se as de Mind and Body, Cardio e Fortalecimento muscular. 

 

16.3 GINÁSTICA PARA BEBÉS E EXERCÍCIO FÍSICO PARA MAMÃS 

 

“Esta é uma fase especial da sua vida! O seu bem-estar é fundamental!” 

Esta aula é dirigida às mamãs, pois durante a gravidez e no pós-parto acontecem 

profundas alterações físicas, emocionais e psicológicas. Os benefícios apresentados são ao nível 

da tonicidade dos músculos pélvicos, posturais e respiratórios; retoma do seu peso inicial e a 

promoção do bem-estar físico, psicológico e social. 

Para começar é obrigatório apresentar uma declaração do seu médico, como está apta a 

fazer exercício físico. O melhor desta aula é que o seu bebé pode estar presente ou até mesmo 

fazer a aula consigo. 

 

17 TÉNIS 

 
17.1 OBJECTIVOS GERAIS: 

 

• Promover, desenvolver, fomentar, ensinar e divulgar a modalidade de ténis no concelho 

de azambuja.  

• Fomentar a participação e a prática desportiva de todos; 

• Preencher os tempos livres das crianças, jovens e adultos de forma ativa, saudável e 

divertida; 

 
17.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Proporcionar uma relação com a atividade de uma forma pedagogicamente correta e 

segura; 

• Adaptar os participantes ao meio envolvente (campos de ténis); 

• Desenvolver a componente motivacional e lúdica da modalidade; 

• Ensinar as habilidades técnicas do ténis; 

• Melhorar as habilidades motoras básicas através de jogos diversos; 

• Proporcionar a introdução, exercitação e consolidação dos vários gestos técnicos da 

modalidade, bem como os fundamentos táticos do jogo. 
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17.3 DESTINATÁRIOS: 

 

As aulas serão desenvolvidas para alunos a partir dos 5/6 anos de acordo com os seguintes 
critérios: 

• Iniciação I: uma classe de bola vermelha para alunos dos 5 aos 8 anos; 

• Iniciação II: classe de bola laranja para alunos dos 8 aos 12; 

• Iniciação III: classe de bola verde para alunos dos 8 aos 14; 

• Iniciação IV/aperfeiçoamento: classe de bola normal para alunos dos 14 aos 18 anos; 

• Adultos: classe dirigida para adultos maiores de 18 anos. 

 

18 POPULAÇÕES ESPECIAIS – GRÁVIDAS 

 

Tendo em conta que a gravidez é uma etapa marcante na vida da mulher e repleta 

de alterações fisiológicas, biomecânicas e psicossociais. Como tal, é necessário o 

preenchimento individual de um Formulário de Avaliação de Saúde (anexo 6 – PARmed-X 

para gestação atividade física com facilidade) caso queira frequentar qualquer atividade 

dinamizada no Complexo de Piscinas. 

 

19 ANEXOS: 

 

1. Fichas avaliação AMA I / II 

2. Fichas de Avaliação Nível 1 / 2 / 3 / 4 

3. Ficha Avaliação Reabilitação Aquática 

4. Ficha de Transição de Nível 

5. Questionário PARmed-X para gestação atividade física com facilidade 
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Anexo 1:  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nível: Adaptação ao Meio Aquático (AMA I) 

Aluno: ___________________________________________________________ 

Professor: __________________________________     Turma: ______________ 

Aprendizagens adquiridas:  EA (em 

aquisição) 

A 

(adquirida) 

Entra na água sozinho   

Desloca-se sozinho na água na posição bípede e abandona o bordo 

da piscina 

  

Aceita água na cara (boca, nariz e ouvidos)   

Realiza imersões totais sem controlo respiratório   

Sopra na água (“faz bolhas”)   

Realiza batimento de pernas de Crol, com apoio, de forma 

rudimentar 

  

Realiza batimento de pernas de Costas, com apoio, de forma 

rudimentar 

  

Realiza saltos da beira da piscina para a água, no sentido do 

professor 

  

 SIM NÃO 

Transitou   

 

Outras Observações: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Data: ____________________   Diretor/Coordenador Técnico___________________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nível: Adaptação ao Meio Aquático (AMA II) 

Aluno: ___________________________________________________________ 

Professor: __________________________________     Turma: ______________ 

Aprendizagens adquiridas:  EA (em 

aquisição) 

A 

(adquirida) 

Respiração/ 

Imersão 

Realiza respirações de forma controlada, com imersão 

total da cabeça 

  

Recolhe objetos do fundo da piscina   

Equilíbrio 

Executa flutuações na posição ventral e dorsal, sem apoio   

Executa rolamentos sobre os eixos (“parafuso”)   

Executa “ovo”   

Propulsão 

Realiza movimentos de “golfinho”   

Realiza 12m batimentos propulsivos de Crol com apoio e 

respiração frontal 

  

Realiza 12m batimentos propulsivos de costas com apoio   

Realiza 12m dos movimentos de braços de Crol de forma 

rudimentar (com apoio) 

  

Realiza 12m dos movimentos de braços de costas de forma 

rudimentar (com apoio) 

  

Mergulho 

Realiza saltos de pés do bordo da piscina para a água, em 

diferentes profundidades 

  

Realiza saltos para a água na posição de sentado e na 

posição apoiado sobre joelho e pé 

  

 SIM NÃO 

Transitou   

Outras Observações: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data: ____________________   Diretor/Coordenador Técnico___________________ 
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ANEXO 2: 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nível Inicial: 1 

Aluno: ___________________________________________________________ 

Professor: __________________________________     Turma: ______________ 

Aprendizagens adquiridas:  EA (em 

aquisição) 

A 

(adquirida) 

Recolhe objetos entre a zona baixa da piscina e a zona intermédia   

Realiza movimentos de “golfinho”   

Executa deslize ventral e dorsal, empurrando a parede com os 

pés. 

  

Executa flutuação ventral e dorsal   

Realiza mergulho de pés   

Realiza mergulho de cabeça apoiando um joelho e um pé na 

parede lateral da piscina 

  

Crol 

Realiza 12,5m de movimentos propulsivos com 

respiração frontal e lateral (com e sem apoio) 

  

Realiza 12,5m de braçada larga com respiração 

lateral (com e sem apoio) 

  

Costas 

Realiza 12,5m de movimentos propulsivos (com e 

sem apoio) 

  

Realiza 12,5m de braçada larga (com e sem apoio)   

Nível próxima época 1 2 3 4 

 

Outras Observações: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data: ____________________   Diretor/Coordenador Técnico___________________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nível Inicial: 2 

Aluno: ___________________________________________________________ 

Professor: __________________________________     Turma: ______________ 

Aprendizagens adquiridas:  EA (em 

aquisição) 

A 

(adquirida) 

Executa flutuação realizando o “ovo”   

Executa o “parafuso” (passa de flutuação ventral para dorsal e vice-

versa) 

  

Realiza movimentos ondulatórios   

Executa cambalhota à frente e a trás   

Crol 

Realiza 25m de movimentos propulsivos, com respiração 

lateral (com e sem apoio) 

  

Realiza 25m com Ações motoras coordenadas MS/MI (com e 

sem apoio) 

  

Realiza 50m com respiração bilateral e coordenando a ação 

dos MS/MI (com e sem apoio) 

  

Realiza mergulho de cabeça da parte funda da piscina   

Realiza viragem batendo com uma mão na parede e 

empurrando-a com os dois pés 

  

Costas 

Realiza 25m de movimentos propulsivos (com e sem apoio)   

Realiza 25m com ações motoras coordenadas MS/MI (com e 

sem apoio) 

  

Realiza partida de costas   

Realiza viragem batendo com uma mão na parede e 

empurrando-a com os dois pés 

  

Nível próxima época 1 2 3 4 

Outras Observações: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data: ____________________   Diretor/Coordenador Técnico___________________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nível Inicial: 3 

Aluno: ___________________________________________________________ 

Professor: __________________________________     Turma: ______________ 

Aprendizagens adquiridas:  EA (em 

aquisição) 

A 

(adquirida) 

Recolhe objetos entre a zona intermédia da piscina e a zona mais 

profunda 

  

Realiza 50 a 100m do estilo de Crol, coordenando as Ações 

motoras MS/MI e a respiração e executando a viragem de 

cambalhota. 

  

Realiza 50 a 100m do estilo Costas, coordenando as ações 

motoras MS/MI e executando a viragem de cambalhota 

  

Bruços 

Realiza 25m de pernada com os MS apoiados, 

colocando os pés dorsalmente fletidos no final da 

recuperação 

  

Realiza 25m de braçada rudimentar simétrica e 

simultânea, com sincronização de respiração. 

  

Realiza 50m com ações motoras coordenadas de 

forma rudimentar. 

  

Mariposa 

Realiza 25m de movimentos ondulatórios com os 

braços esticados acima da cabeça, coordenados com 

a respiração. 

  

Realiza 25m de braçada rudimentar   

Realiza 25m com ações motoras coordenadas de 

forma rudimentar 

  

Nível próxima época 1 2 3 4 

 

Outras Observações: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data: ____________________   Diretor/Coordenador Técnico___________________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nível Inicial: 4 

Aluno: ___________________________________________________________ 

Professor: __________________________________     Turma: ______________ 

Aprendizagens adquiridas:  EA (em 

aquisição) 

A 

(adquirida) 

CROL – Realiza a técnica correta numa distância superior a 100m.   

COSTAS – Realiza a técnica correta numa distância superior a 

100m. 

  

BRUÇOS – Realiza a técnica correta numa distância superior a 

50m. 

  

MARIPOSA – Realiza a técnica correta numa distância superior a 

25m. 

  

Realiza 100m Estilos (25m Mariposa; 25m Costas; 25m Bruços; 

25m Crol), executando as viragens corretamente. 

  

Realiza saltos de partida executando as ações subaquáticas 

corretas para cada estilo 

  

Nível próxima época 1 2 3 4 

 

Outras Observações: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data: ____________________   Diretor/Coordenador Técnico___________________ 
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Anexo 3: 

Nome:

Sexo: F_______ M______ Idade: ________

Separado Viúvo Casado Solteiro

Sim Qual?

Quando?

Não

Sim Qual?

Não

Sim Qual?

Não

Sim Qual?

Não

Natação Nenhuma

Outras

Otite

PA: mmHg FC: Bpm

Peso: kg Altura: m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uso de Medicamento:

Ficha de Avaliação  de Reabilitação Aquática

Data:_______/_________/ 20_____

Cirurgias Prévias:

Hidroginástica

Terapias Prévias

Terapias Concomitantes

Estado Civil: 

Avaliação Funcional (capacidade dentro das habilidades funcionais diárias)

Muito debilitado

Dados Vitais

Presença de contraindicação

Fístulas Cutâneas Feridas infetadas Micose cutânea

Atividades Aquáticas Prévias

Hidroterapia

Avaliação da intensidade da dor

SEM DOR PIOR DOR

Observação: (Outras informações globais ou exames especificos conforme a patologia avaliada)
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Frontal pela borda com apoio em axila Frontal pela borda com apoia parcial em cotovelo

Parte Aquática
Tipo de entrada na piscina:

Independente pela escada Independente pelo degrau

Outras

Atitude do Paciente na água

Submerge:

Frontal pela borda com apoio em mão Frontal pela borda sem apoio

Pela borda com rotação lateral Elevador

Boca Rosto Total Não submerge

Medo de água: Sim Não

Deslocamento

Expiração dentro de água:

Boca Nariz Ambos Não Expira

Prono

SupinoFlu
tu

ab
ilid

ad
e

Tipo Inicial Final Observação

Frente

Lateral

Costa

Saltito
M

ar
ch

a

Frente

Lateral

Costa

Saltito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Observação:

Avaliação da intensidade da dor após Corrida:

SEM DOR PIOR DOR

FSA - faz sem ajuda NF - não faz

CAP - com ajuda parcial (1 ou 2 apoios)

Avaliação da intensidade da dor após Flutuabilidade:

SEM DOR PIOR DOR

SEM DOR PIOR DOR

Avaliação da intensidade da dor após Marcha:

Avaliação da intensidade da dor após Imersão:

SEM DOR PIOR DOR

Avaliação da intensidade da dor após Deslocamento:

SEM DOR PIOR DOR

CAT - com ajuda total (mais de 2 apoios)TA - totamente alcançada

Classificação

Co
rri

da
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Anexo 4: 

 

 

Ficha de Transição de Turma 

Nome do 

Professor(a) 
 

Coordenação 

Técnica 
 Data 

 

Nome do Aluno Turma Atual 
Horário 

Atual 

Dias da 

Semana 

Transição 

para o Nível 
Turma Horário 

Dias da 

Semana 
Professor(a) 

01.         

02.         

03.         

04.         

05.         

06.         

07.         

08.         

09.         

10.         
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Anexo5: 

 

 
 
 

© 2015, Société canadienne de physiologie de l’exercice 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARmed-X para gestação é um guia para a avaliação da saúde prévia 

a participação em um programa de exercícios no período pré-natal. 

Mulheres saudáveis com gestações sem complicações podem integrar a atividade 

física no seu dia-a-dia e podem participar sem riscos significativos para si mesmas ou 

para seus fetos. Os benefícios destes programas incluem aumentar a aptidão aeróbica 

e muscular, promoção do ganho de peso apropriado e a facilitação do trabalho de 

parto. O exercício regular também pode ajudar a prevenir a intolerância à glicose na 

gestação e a hipertensão induzida pela gestação. 

A segurança dos programas de exercício pré-natais depende de um nível adequado 

de reserva fisiológica entre a mãe e o bebê. PARmed-X para GESTAÇÃO é uma lista 

de verificação e uma prescrição conveniente para ser usada por profissionais da saúde 

para avaliar gestantes que querem entrar em um programa de exercício pré-natal e 

para a acompanhamento médico contínuo de gestantes que se exercitam. 

 
As instruções para o uso do PARmed-X para GESTAÇÃO de quatro páginas 

são as seguintes: 

1 A paciente deve preencher a seção de INFORMAÇOES DO  PACIENTE  e  a 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SAÚDE PRÉ-EXERCÍCIO (PARTE 1, 2, 3 e 4 na p. 1)   

e entregar o formulário para o médico que cuida da gestação dela. 

2 O profissional da saúde deve conferir a informação fornecida pelo paciente 

e deve preencher a SEÇÃO C em CONTRAINDICAÇÕES (p. 2) baseado nas 

informações médicas atuais. 

3 Se não existir contraindicações para o exercício, o FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DE SAÚDE (p. 3) deve ser completado, assinado pelo médico e entregue por ela 

para o profissional de educação física pré-natal dela. 

Além do cuidado médico prudente, a participação em apropriados tipos, intensidades 

e volumes de exercício é recomendada para aumentar a probabilidade de um 

resultado benéfico na gestação. PARmed-X para GESTAÇÃO fornece recomendações 

para a prescrição do exercício individualizado (p. 3) e segurança do programa (p. 4). 

 

Nota: Seções A e B devem ser completadas pelo paciente antes do agendamento com o médico. 
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PRESCRIÇÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA AERÓBICA 
 

TAXA DE PROGRESSÃO: O melhor momento para progredir é durante o segundo 

trimestre, desde que os riscos e desconfortos da gestação estiverem diminuídos neste 

momento. O exercício aeróbico deve ser incrementado gradualmente durante o 

segundo trimestre, iniciando com um mínimo de 15 minutos por sessão, 3 vezes por 

semana (em uma zona apropriada de frequência cardíaca ou índice de percepção de 

esforço [IEP]) até o máximo de, aproximadamente, 30 minutos por sessão, 4 vezes por 

semana (em uma zona apropriada de frequência cardíaca ou IEP). 

AQUECIMENTO/ VOLTA À CALMA: A atividade aeróbica deve ser precedida 

por um breve aquecimento (10-15 min.) e seguido por uma curta volta à calma 

(10-15 min.). Exercícios calistênicos de baixa intensidade, alongamento e 

relaxamentos devem ser incluídos no aquecimento/volta à calma. 

PRESCRIÇÃO/ MONITORAMENTO DA INTENSIDADE: A melhor maneira 

de prescrever e monitorar o exercício é combinando os métodos da frequência 

cardíaca e da percepção subjetiva ao esforço (IEP). 

 

FAIXAS DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PARA MULHERES GRÁVIDAS 

Menos de 20 – 140-155 
 

 

20-29 Baixa 

Ativa 

Condicionada 

IMC >25 kg m-2
 

30-39 Baixa 

Ativa 

Condicionada 

IMC >25 kg m-2
 

129-144 

135-150 

145-160 

102-124 

 
128-144 

130-145 

140-156 

101-120 

 

 

 
Faixas da zona de frequência cardíaca foram retirados de estudos com testes de exercícios de 

pico, em mulheres pré-avaliadas por médicos como baixo risco e que estavam grávidas (Mottola 

et al., 2006; Davenport et al., 2008). 

 
 

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO (IEP) 

Confirme a precisão da sua zona alvo de frequência cardíaca comparando-a com a 

escala abaixo. Uma faixa entre 12-14 (um pouco intenso) é apropriada para a maioria 

das mulheres grávidas. 

 

“TESTE DA FALA”: Uma forma final de evitar o excesso de esforço é utilizar 

o “teste da fala”. A intensidade de exercício é excessiva se você não conseguir 

conversar enquanto se exercita. 

 
 

O original PARmed-X para GESTAÇÃO foi desenvolvido pelo Dr. L.A. Wolfe, Ph.D., Queen’s University, 

atualizado pela Dr. M.F. Mottola, Ph.D., University of Western Ontario e traduzido para o português 

brasileiro por R. Bgeginski, MSc., F.B. Schuch, MSc. e Dr. J.G.L. Ramos, MD, Hospital de Clinicas de 

Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Brasil. 

Não são permitidas mudanças. Tradução e reprodução na sua integra são encorajadas. 

Disponible en français sous le titre «Examination medicale sur l’aptitude à l’activité physique 

pour les femmes enceintes (X-AAPpour les femmes enceintes)» 

Cópias adicionais do PARmed-X para GESTAÇÃO, podem ser baixadas de Canadian Society 

for Exercise Physiology. www.csep.ca/forms 
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PRESCRIÇÃO PARA CONDICIONAMENTO MUSCULAR 
 

É importante condicionar todos 

os grandes grupos musculares 

durante os períodos pré-natal 

EXEMPLOS DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR 

e pós-natal. Parte superior das costas 

(torácica) 

Parte inferior das costas 

(lombar) 

Promoção da boa postura Elevação de ombros, juntar as escápulas 

 

Promoção da boa postura Elevação da perna e braço em oposição 

na posição bípede 

Abdome Promoção da boa postura, prevenir a 

dor lombar, prevenir a diástase do reto, 

fortalecimento da musculatura envolvida 

no trabalho de parto 

Contração abdominal, flexões de tronco 

Assoalho pélvico 

(“Kegels”) 

Promoção do bom controle da bexiga, 

prevenção da incontinência urinária 

“Onda”, “elevador” 

 
 

Membros superiores Melhorar o suporte muscular para as mamas Rotações de ombro, flexões de braço 

modificados contra a parede 
 

 

Glúteos e membros 

inferiores 

Facilitação para carregar o próprio peso, 

prevenção de veias varicosas 

Contração de glúteos, elevação da perna para 

frente, para trás ou para os lados em pé, ficar 

na ponta dos pés 
 

 

PRECAUÇÕES PARA O CONDICIONAMENTO MUSCULAR DURANTE A GESTAÇÃO 

 

 
Posição Corporal • Na posição supina (deitado de costas), o útero aumentado pode 

tanto diminuir o retorno venoso da metade inferior do corpo, uma 

vez que pressiona a maior veia (veia cava inferior) ou pode diminuir 

o fluxo para a maior artéria (aorta abdominal) 

Lassidão Ligamentar • Ligamentos ficam flácidos devido ao aumento dos níveis hormonais 

• Articulações podem estar propensas à lesão 

Musculatura Abdominal • Presença de ondulações (abaulamento) do tecido conectivo ao longo 

da linha média do abdome das gestantes (diástase do reto) podem 

ser observados durante o exercício abdominal 

• Após o 4o mês da gestação, os exercícios normalmente feitos 

na posição supina devem ser alterados 

• Tais exercícios devem ser realizados deitado de lado ou em pé 

 
 

• Evite mudanças rápidas de direção e insistências durante os exercícios 

• Alongamento deve ser realizado com movimentos controlados 
 

• Exercícios abdominais não são recomendados se a diástase do reto 

se desenvolver 

 
 

Postura •   Aumento do peso das mamas e útero aumentado podem causar 

uma mudança para frente do centro de gravidade e pode aumentar 

o arco da lombar 

• Isto pode também projetar os ombros para frente 

• Ênfase na postura correta e alinhamento pélvico neutro em pé. 

O alinhamento pélvico neutro encontra-se flexionando os joelhos, 

pés separados na largura dos ombros e alinhando a pelve entre a 

lordose acentuada e a posição de inclinação pélvica posterior. 

Precauções para 

exercícios de força 

• Ênfase deve ser colocada na respiração contínua ao longo de todo o exercício 

• Expire no esforço, inspire no relaxamento usando mais repetições e pesos leves 

• Manobra de Valsalva (segurar a respiração enquanto trabalha contra a resistência) causa uma mudança 

na pressão arterial e, portanto, deve ser evitada 

• Evite exercício na posição supina após 4 meses de gestação 
 

 

  
 

PARmed-X PARA GESTAÇÃO - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE 

(Para ser completado e ser entregue ao profissional de educação física pré-natal após obter a aprovação médica para o exercício) 

 

Eu,  (nome da gestante), discuti meus planos para participar de atividade física durante minha 

atual gestação com meu médico e eu obtive a aprovação dele/dela para iniciar a participação. 

 

ASSINATURA   DATA      

 
NOME DO MÉDICO   COMENTÁRIOS DO MÉDICO: 

 
ENDEREÇO    

TELEFONE        

ASSINATURA DO MÉDICO      

VARIÁVEL EFEITO DA GESTAÇÃO MODIFICAÇÕES NOS EXERCÍCIOS 

 
 

 
AQUECIMENTOS & VOLTA 

À CALMA: 

Amplitude de movimento: 

cervical, ombros, costas, braços, 

quadris, joelhos, tornozelos, etc. 

 
Alongamento Estático: todos 

os grandes grupos musculares 

 
(Não alongar excessiv amente!) 

CATEGORIA OBJETIVO EXEMPLO 
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CONSELHOS PARA UMA VIDA ATIVA DURANTE A GESTAÇÃO 

 

A gestação é um período que as  mulheres podem fazer mudanças benéficas em  seus hábitos de  saúde, para proteger e  promover o  desenvolvimento saudável 

de seus fetos. Essas mudanças incluem adoção de hábitos alimentares melhorados, abstinência de consumo de cigarro e álcool e a participação regular em 

atividade física moderada. Desde que todas essas mudanças possam ser transportadas para o período pós-natal e  além, a  gestação é  um tempo muito bom 

para adotar hábitos saudáveis de vida que são permanentes, integrando atividade física com alimentação saudável e agradável e uma autoimagem e imagem 

corporal positiva. 

 

VIDA ATIVA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: AUTOIMAGEM E IMAGEM CORPORAL POSITIVA: 

• Consulte o seu médico antes de aumentar 

seu nível de atividade durante a  gestação 

• Exercite-se regularmente mas sem excessos 
 

• Exercite-se com uma amiga gestante ou entre 

em um programa de exercício pré-natal 

• Siga os princípios FITT modificados para 

as mulheres grávidas 

• Saiba as considerações de segurança para 

o exercício na gestação 

• A necessidade de calorias é maior do que antes 

da gestação (em torno de 300 a mais por dia) 

• Siga o as recomendações para uma alimentação 

saudável e escolha alimentos saudáveis dos 

seguintes grupos: grãos ou pão enriquecido 

ou cereal, frutas e vegetais, leite e produtos 

de leite, carne, peixe, aves e alternativos. 

• Beba 6-8 copos de líquidos, incluindo água, 

a cada dia 

• A ingestão de sal não deve ser restringida 
 

• Limite a ingestão de cafeína ex., café, chá, 

chocolate e bebidas com cola 

• Dieta para perda de peso não é recomendada 

durante a gestação 

• Lembre-se que é normal ganhar peso 

durante a gestação 

• Aceite que a forma do seu corpo vai mudar 

durante a gestação 

• Aproveite a sua gestação como uma 

experiência única e significativa 

 
 

 

 

 
Para mais informação e conselho sobre exercício pré e pós-natal, você pode querer obter uma cópia do folheto entitulado Active Living During Pregnancy: Physical Activity 

Guidelines for Mother and Baby © 1999. Disponível na Canadian Society for Exercise Physiology, www.csep.ca. Custo: $11.95 

 
Public Health Agency of Canada. The sensible guide to a healthy pregnancy. Minister of Health, 2012. Ottawa, Ontario K1A 0K9. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/guide/assets/pdf/hpguide-eng.pdf. HC Pub.: 5830 Cat.: HP5-33/2012E. 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 

TTY: 1-800-926-9105. 
 

Davenport MH. Charlesworth S. Vanderspank D. Sopper MM. Mottola MF. Development and validation of exercise target heart rate zones for overweight 

and obese pregnant women. Appl Physiol Nutr Metab. 2008; 33(5): 984-9. 

Davies GAL. Wolfe LA. Mottola MF. MacKinnon C. Joint SOGC / CSEP Clinical Practice Guidelines: Exercise in Pregnancy and the Postpartum Period.  

Can J Appl Physiol. 2003; 28(3): 329-341. 

Mottola MF, Davenport MH, Brun CR, Inglis SD, Charlesworth S, Sopper MM. VO2 peak prediction and exercise prescription for pregnant women.  

Med Sci Sports Exerc. 2006 Aug;38(8):1389-95.PMID: 16888450 

 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA 

• Evitar exercício em ambientes 

quentes/úmidos, especialmente 

durante o 1o trimestre 

• Evitar exercício isométrico 

ou prender a respiração durante 

o exercício 

• Manter nutrição e hidratação 

adequadas - beber líquidos antes e 

depois do exercício 

• Evitar exercício enquanto 

deitada de costas após 4 meses 

de gestação 

 

 
• Evitar atividades que envolvam 

contato físico ou risco de queda 

• Conhecer seus limites – gestação 

não é um bom momento para 

treinar para competições 

esportivas 

• Conhecer as razões para parar o 

exercício e, consultar um médico 

imediatamente se isso acontecer 

 

 
RAZÕES PARA PARAR O EXERCÍCIO 

E CONSULTAR O SEU MÉDICO 

 

• Excessiva falta de ar 
 

• Dor no peito 
 

• Contrações uterinas dolorosas 

(mais do que 6-8 por hora) 

• Sangramento vaginal 
 

• Qualquer vazamento de fluidos pela vagina 

(sugerindo ruptura prematura das membranas) 

• Tontura ou desmaio 


