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Resumo  

 

A realização deste estágio curricular na Empresa Municipal  Guarda, Cidade Desporto, nas 

Piscinas Municipais da Guarda surge como a minha primeira experiência na área do desporto. O 

presente relatório insere-se na unidade curricular Estágio Curricular, UC que tem como principal 

obje vo desenvolver a autonomia e fomentar a passagem da teoria à prática, proporcionando 

ainda a obtenção de experiência fundamental para o futuro enquanto profissional na área. A 

passagem por experiências diversificadas, na área da natação, funciona ainda como ponte para o 

desenvolvimento de competências pessoais e não só, tão imprescindíveis para o futuro não só 

como profissional da área mas também como ser humano. 

Durante o período de estágio pude acompanhar as turmas de Hidroginástica, Natação para bebés, 

Adaptação ao Meio Aquático, Iniciação à Natação, abrangendo assim todas as faixas etárias e 

áreas de ensino existentes nas PMG, excluindo apenas a secção de treino e competição, o Clube 

de Natação da Guarda. 

Posso afirmar que o balanço é muito positivo e que não só tudo foi de encontro ao esperado e 

exigido, como penso ter cumprido todos os obje vos gerais e específicos previamente delineados, 

embora, como é normal, durante todo o processo de estágio tenham havido alguns pontos menos 

bons e aspetos a melhorar. 

Ao longo do presente relatório irei enquadrar e caracterizar esta instituição, bem como a cidade 

da Guarda e toda a região em si, fazendo depois uma caraterização do Complexo das Piscinas 

Municipais da Guarda, onde irei relatar as modalidades oferecidas bem como as infraestruturas e 

os recursos existentes, quer físicos, quer materiais e humanos. Posteriormente irei descrever as 

atividades desenvolvidas no estágio, bem como expor os objetivos gerais e específicos do estágio, 

atividades desenvolvidas, planeamento do estágio, fases do mesmo (fase de observação, fase de 

co-lecionação e fase de lecionação individual ou autónoma) e população alvo abrangida. Posto 

temáticas relacionadas com este e por fim, uma reflexão final sobre todo o processo de estágio 

em si, onde irei referir aspetos positivos e negativos do mesmo, bem como situações a alterar ou 
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melhorar em termos de situações futuras, funcionando esta reflexão como que uma pequena 

avaliação por mim realizada, sobre todo este processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Natação; Ensino; Técnicas; Habilidades aquáticas; básicas; Ensino; Adaptação, Meio 
aquático. 

  



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

V 
 

 

Índice 

Índice de ..VII 

Índice de Tabelas  

Lista de Abreviaturas ..  

Introdução  

1-Caracterização do Local de E ....3 

1.1 Guarda 3 

1.1.1Geografia e Clima da C ...4 

1.2 4 

1.3 Caracterização da 5 

1.3.1 ...5 

1.3.2 Recursos Humanos  Organograma de Funcionamento 6 

1.3.3 ... 7 

1.2.1 A 8 

2- 1 

 1 

 2.2 A evolução da Natação na Sociedade Human 1 

 1 

 3 

 5 

  2.5.1 5 

  6 

 .16 

  6 

  2.6 7 



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

VI 
 

  7 

  7 

3 Atividades Desenvolvidas em Âmbito de Está 0 

 3.1 Objetivos Definidos para o Estágio 0 

  0 

  0 

 0 

 3. 1 

 1 

  2 

  4 

  3.4.3 Nata 4 

  5 

  7 

 8 

  3.5.1 Fo 8 

  3.5.2 Curso de Arbitragem Natação 9 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

VII 
 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1- Localização da cidade da Guarda  ......................................................................................... 4 

Figura 2 -Sé Catedral da Guarda .......................................................................................................... 5 

Figura 3 -Interior Complexo PMG  ....................................................................................................... 6 

Figura 4 -Organograma funcionamento PMG  ..................................................................................... 7 

Figura 5 -Pirâmide de Gallahue .......................................................................................................... 13 

Figura 6 -Pirâmide de Gallahue adaptada segundo Langendorfer e Bruya ....................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

VIII 
 

 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 -Contagem materiais e objetos existentes nas PMG - Fonte própria ................................... 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

IX 
 

 

Lista de Abreviaturas 
 

IPG  Instituto Politécnico da Guarda 
ESECD  Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 
GCD  Guarda Cidade Desporto (Empresa Municipal)       
UC - Unidade Curricular 
AMA  Adaptação ao meio aquático 
FPN  Federação Portuguesa de Natação 
PMG  Piscinas Municipais da Guarda



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
 

1 
 

Introdução 
 

Ao optar pela Licenciatura na área do Desporto, há três anos atrás, tinha como objetivo não 

apenas seguir o sonho e a ambição de trabalhar na área do desporto, mas acima de tudo fazê-lo 

de uma forma exemplar e correta, tornando-me um profissional da área do desporto que 

exercesse cada uma das suas funções da melhor forma possível. Para que isto fosse possível, e 

como em grande parte das áreas, tive que passar por um processo de aprendizagem teórica ao 

longo dos dois primeiros anos da licenciatura e por fim colocar todos os conhecimentos em prática 

neste terceiro e último ano, com a realização de um estágio profissional inserido no plano 

curricular da licenciatura.  

O estágio curricular não surge apenas com o objetivo de conclusão da licenciatura, mas acima de 

tudo como primeira experiência a nível profissional na área do desporto, bem como meio de 

articulação da teoria com a prática onde se dá o culminar de todos os conhecimentos aprendidos, 

confrontando-os com o mundo real, com a prática em si, com problemas que surgem e com a 

necessidade constante de busca de soluções para os mesmos.  

A empresa municipal Guarda Cidade Desporto (GCD), mais propriamente o Complexo das Piscinas 

Municipais da Guarda foi a instituição que escolhi para realizar o meu estágio por vários motivos. 

Em primeiro, porque a natação e as atividades aquáticas são áreas às quais estive ligado desde 

muito jovem e pelas quais sempre tive imenso gosto e interesse, e de entre as inúmeras vertentes 

despor vas esta seria uma das que mais entusiasmo me despertou para trabalhar a nível 

profissional no futuro. Todo o processo esteve subjacente a um plano previamente elaborado e 

assinado, como se poderá verificar em anexo (Anexo 1). 

Ao estagiar no Complexo das Piscinas Municipais da Guarda, teria também oportunidade de 

trabalhar e ter um contacto direto com as populações mais jovens tal como sempre pretendi uma 

vez que, na minha opinião, trabalhar com crianças é das experiências mais gratificantes a nível de 

ensino e não só. Assim, ao estagiar nesta instituição, através das várias atividades que proporciona 

como a AMA (Adaptação ao meio aquático) ou a aprendizagem das técnicas de natação estaria a 

juntar o útil ao agradável, uma vez que tinha ali reunidos todos os parâmetros que desejava para o 

estágio. 
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Além de todos estes motivos para escolha do meu estágio, esta escolha deveu-se também ao facto 

de a natação e as atividades aquáticas serem áreas em enorme expansão e com cada vez mais 

interessados e praticantes, quer seja pela prática desportiva em si, pelo lazer ou até por 

aconselhamento médico, tornando esta área umas das mais promissoras em termos de futuro. 
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1. Caraterização do Local de Estágio 
 
1.1. Guarda 

A cidade da Guarda conta com 42 541 

habitantes e situa-se na Serra da Estrela a 

1056 metros de al tude sendo por isso a 

cidade mais alta de Portugal. 

O município é limitado a nordeste pelo 

município de Pinhel, a leste por Almeida, a 

sudoeste pelo Sabugal, a sul por Belmonte e 

pela Covilhã, a oeste por Manteigas e por 

Gouveia e a noroeste por Celorico da Beira. 

A cidade é vulgarmente conhecida por todos 

denominação, segundo alguns autores, se 

deve a 5 fatores fulcrais presentes nesta 

terra, sendo eles: 

- FORTE: O castelo e a sua posição 

geográfica demonstram a sua força e 

grandeza; 

- FARTA: Devendo-se este fator à riqueza do 

vale do Mondego; 

-FRIA: Cidade onde se anotam temperaturas muito reduzidas, devido à sua proximidade à Serra da 

Estrela; 

- FIEL: Pois Álvaro Gil Cabral (antigo Alcaíde-Mor do Castelo da Guarda) recusou entregar as chaves 

da cidade ao Rei de Castela durante a crise que se instalou em 1383; 

- FORMOSA: Devido a toda a sua beleza natural e paisagens deslumbrantes.  

(adaptado de h p://cronicasmacaenses.com/tag/dia-de-portugal consultado em Novembro 2014)  

Figura 1 Distrito da Guarda - Fonte h p://bebevida.pt 
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Figura 2 Sé Catedral da Guarda Fonte: bebevida.pt 

 

1.1.1. Geografia e Clima da Cidade da Guarda 

O clima da Cidade da Guarda é temperado, com influência mediterrânica, uma vez que no Verão 

há uma pequena estação seca. Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com uma temperatura 

média a rondar os 17 graus, sendo que os meses mais frios, de Janeiro e Fevereiro apresentando 

uma média de temperaturas de 3 graus.  

(adaptado de h p://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=908774 consultado em Novembro 2014) 

 

1.2. Guarda Cidade Desporto - Empresa Municipal 

A empresa Municipal Guarda, Cidade Desporto E.M., iniciou a sua a vidade no dia 01/01/2000 e 

tem como missão o serviço público com vocação para a atividade desportiva no concelho da 

Guarda. Trata-se de uma empresa com um quadro de pessoal técnico qualificado para responder 

de forma eficiente e eficaz à sua missão, bem como às várias necessidades orgânicas associadas ao 

desenvolvimento da a vidade empresarial e às atividades realizadas no âmbito da estrutura maior 

que é o Município da Guarda e trata-se da empresa responsável pela gestão do complexo das 

Piscinas da Guarda.  

Por forma a promover a saúde e o bem-estar na população em geral, a Guarda, Cidade Desporto E. 

M. celebra protocolos com várias entidades do concelho da Guarda e assume diversas parcerias, 

nomeadamente com a Câmara Municipal da Guarda. As atividades resultantes deste trabalho em 

parceria são orientadas pedagogicamente por técnicos com formação superior especializada e tem 

tido como bons resultados uma prática regular da atividade desportiva em geral e da natação em 

par cular. (adaptado de h p://mun-guarda.pt/ consultado em Novembro 2014) 
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1.3. Caracterização das Piscinas Municipais da Guarda 

 

1.3.1. Recursos físicos das Piscinas Municipais da Guarda 

O Complexo das Piscinas Municipais da Guarda é constituído por espaços interiores e também 

exteriores que possibilitam o desenvolvimento de diversos pos de a vidades em qualquer época 

do ano, devido às infraestruturas existentes. 

 

O interior do complexo é maioritariamente constituído por 

áreas amplas com iluminação natural suficiente. No interior 

existe um tanque de 25 metros (semiolímpico) com 8 pistas 

e com profundidade variável de 1,80m a 2,00m, no topo, 

onde se situam os blocos de par da, tanque que se encontra 

homologado pela FPN para a realização de competições de 

caráter nacional e internacional, que se encontra aberto ao 

público para uso diário. 

 Também aberto ao público diariamente existe no interior 

um tanque de dimensões mais reduzidas, para aprendizagem, com 18m x 10m e uma 

profundidade que varia entre 1,30 m e 0,70cm. Além destes espaços, existem ainda as 

infraestruturas de apoio como é o caso das bancadas, com capacidade para 300 pessoas, um 

ginásio, um bar/restaurante, um espaço internet e um ginásio, um solário, uma sauna e dois 

jacuzzis, tudo no interior do complexo. Como não podia deixar de ser, existem ainda vários 

balneários, com capacidade para muitas dezenas de utilizadores. 

O espaço exterior é composto por uma zona relvada enorme que circunda outros três tanques 

exteriores, um de água aquecida e dois de água fria sendo que estes funcionam apenas no período 

de verão. Para além disto existem ainda 2 campos de ténis para uso público. 

(adaptado de h p://mun-guarda.pt/ consultado em Novembro 2014) 

 

Figura 3 Interior Complexo PMG - Fonte 
h p:// cmguarda.pt 
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1.3.2. Recursos Humanos - Organograma de funcionamento das Piscinas Municipais da Guarda 

Sendo o Complexo das Piscinas Municipais da Guarda uma estrutura que pertence à Empresa 

Municipal  Guarda, Cidade Desporto, toda a gestão e organização do complexo envolve um 

enorme número de pessoas, desde os quadros administrativos até aos técnicos e auxiliares das 

várias áreas. Toda a organização das PMG segue descrita em baixo, no seguinte organograma. 

 

 

Figura 4 Organograma funcionamento PMG - Cedido pela instituição 
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1.3.3. Recursos Materiais  

Para execução de todas as atividades aquáticas ali realizadas, o Complexo das Piscinas da Guarda 
possui os mais variados materiais e objetos, cuja contagem passo a apresentar na tabela abaixo. 
 

QUANTIDADE MATERIAL 

2 Cestos flutuantes 

2 Balizas 

2 Steps 

2 Mono-barbatanas  

2 Barbatanas flor 

14 Arcos de diferentes flutuabilidades 

30 Bolas coloridas 

30 
Cintos (para Hidroginástica e outras 

a vidades) 

35 Pares de barbatanas 

66 
Arcos coloridos (tamanho pequeno não 

flutuante) 

98  

208 Pranchas de diferentes dimensões 

250 (aproximadamente) 
Objetos lúdicos para aulas com bebés, 

crianças e outro tipo de atividades. 
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Tabela 1 Contagem materiais e objetos existentes nas PMG - Fonte própria 

 

1.3.4. A vidades desenvolvidas nas Piscinas Municipais da Guarda 

O complexo das Piscinas Municipais da Guarda oferece ao público um vasto leque de a vidades, 

no entanto seguem abaixo expostas apenas as atividades aquáticas existentes neste espaço, sendo 

elas: 

Natação para bebés: Esta turma, destinada apenas aos bebés funciona como o primeiro contacto 

dos alunos com o meio aquático em si. Estas aulas, cujos alunos compreendem idades entre os 6 

meses e os 3 anos aproximadamente, são realizadas sempre com a presença de um dos pais 

acompanhando o seu filho dentro dos tanques de aprendizagem. As a vidades realizadas têm 

caráter lúdico, e têm como objetivo principal a interação dos bebés com o meio para que possam 

evoluir e posteriormente, noutra classe, começar a aprender as primeiras técnicas propriamente 

ditas. 

AMA: Também realizada no tanque de aprendizagem das piscinas municipais, a Adaptação ao 

Meio Aquático tem como obje vo a adaptação da criança ao meio bem como o seu 

desenvolvimento a vários níveis. Aqui, os alunos começam por aprender e aperfeiçoar as várias 

técnicas de natação, através de exercícios do mais simples possível, aumentando aos poucos o seu 

grau de complexidade nunca desprezando a reduzida idade das crianças em atividade. 

Hidroginástica: É constituída por uma série de exercícios de caráter aeróbio ao ritmo de música, 

com uma duração de 45 minutos por sessão. Neste local a hidroginástica é maioritariamente 

frequentada por uma população com idade mais avançada. 

Natação de Competição: Nesta secção, os alunos são selecionados ainda em idades jovens quando 

é notada a sua apetência para a competição e possuem um grau de aprendizagem elevado. Existe 

então o Clube de Natação da Guarda, onde os atletas treinam diariamente em classes e escalões 

diferentes consoante idade preparando-se então para competições de caráter regional e nacional. 

De salientar que existem grandes talentos da natação a nível nacional, cuja formação e treino terá 

sido sempre neste clube. 
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Natação para adultos: Estas atividades, cujas turmas são formadas na sua maioria por indivíduos 

com idade superior a 30 anos, são constituídas por exercícios de vários tipos e diferentes 

exigências consoante o grau de aprendizagem dos alunos da turma. Assim pode notar-se nestas 

aulas que alguns alunos realizam atividades de iniciação e aprendizagem de técnicas de nado 

enquanto outros, simultaneamente, aperfeiçoam as suas técnicas com exercícios mais exigentes e 

avançados.  

 

Iniciação à natação: Na iniciação à natação, as turmas são constituídas por crianças entre os 7 e os 

12 anos, Estas aulas decorrem também no tanque de aprendizagem com algumas aulas pontuais 

na outra piscina de maiores dimensões, para uma gradual adaptação dos alunos. Aqui ensinam-se 

as técnicas de natação propriamente ditas. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1. A evolução da Natação na Sociedade Humana 

A natação é uma prática física que remonta às épocas mais recuadas da história da Humanidade. 

Como arte utilitária desenrolou um papel particularmente importante em todas ou quase todas as 

sociedades em que o homem estava em contacto com a água. Por um lado, esta prática 

apresentava enorme importância para a obtenção de alimentos e como meio de vencer o 

obstáculo representado pela água, na caça e na guerra. Por outro lado, os efeitos higiénicos e 

salutares que representava es veram na origem da difusão e implantação desta forma de 

atividade física. Lewin (1978) 

 

2.2. Influência da Natação no Organismo Humano 

A natação, mais do que qualquer outro desporto, constitui uma fonte de recreação, de alegria, e 

de saúde para pessoas de todas as idades. Aqueles que pra cam este desporto, ganham 

resistência a doenças, tornam-se mais robustos, mais ágeis e mais fortes do ponto de vista 

orgânico, adquirindo um maior equilíbrio emocional. 

A contínua difusão da natação apresenta-se também como principal fator responsável por uma 

importante redução da taxa de acidentes por afogamento.  

A prática ativa do desporto em qualquer das áreas da natação reflete-se também de uma forma 

positiva no desenvolvimento do caráter sobretudo no que toca aos jovens. Lewin, (1978) 

 

2.3. As habilidades motoras  

Habilidades complexas e específicas como as habilidades despor vas exigem como pré-requisito a 

aprendizagem e domínio das habilidades motoras básicas, uma vez que todo o processo de 

desenvolvimento inter habilidades se desenvolve por fases numa sequência previsível de mudança 

e desenvolvimento qualita vo. Robertson, (1982) 

Já segundo Gallahue, (1982), toda a sequência de desenvolvimento, por outro lado, é tida como 

universal e invariante, dado que qualquer sujeito humano passa pelas mesmas fases e na mesma 
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ordem, ocorrendo assim a progressão segundo o ritmo específico e particular de cada indivíduo. 

passíveis de observação de estádio para estádio deverão ser vistas como uma reformulação ou 

reconstrução do sistema nervoso do indivíduo em estudo em que cada mudança notada não será 

mais atual (Robertson, 1978). Assim podemos observar a passagem de um estádio para outro 

 

O mais conhecido modelo de desenvolvimento das habilidades motoras é o de Gallahue conhecido 

Gallahue

apresenta na base os movimentos reflexos e no topo os movimentos despor vos, sendo que a 

base representa o primeiro estádio evoluindo até ao estádio mais desenvolvido que se encontra 

no topo da pirâmide. Pelo meio, o sujeito atravessa patamares intermédios, que representam 

estádios de movimentos rudimentares como gatinhar, e de movimentos fundamentais como 

saltar, lançar, atirar. 

 

 

Figura 5 Pirâmide de Gallahue (1982)  
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2.4. Habilidades motoras aquáticas básicas 

Como já foi referido acima, a aquisição de qualquer habilidade complexa ou composta implica a 

aquisição prévia de habilidades básicas ou simples. 

Deste modo, e para assimilação e aprendizagem das habilidades motoras aquáticas, Langendorfer 

e Bruya (1995) sugerem uma adaptação do modelo da Gallahue, que passo a apresentar abaixo, 

na Ilustração 2. 

 

Figura 6 Pirâmide de Gallahue ( 1982) adaptada segundo Langendorfer e Bruya (1995) 

                          

Deste modo e segundo Moreno e Sanmartín, (1998), a aquisição das habilidades motoras básicas 

terá como objetivos:  

a) Promoção da familiarização do sujeito com o meio aquático;  

b) Promoção da criação de autonomia no meio aquático;  

c) Criação de bases para posterior aquisição de habilidades motoras específicas. 

Vasconcelos Raposo (1978), apenas refere o equilíbrio e a respiração, como elementos a abordar 

no processo de adaptação ao novo meio. No entanto, tradicionalmente são consideradas como 

componentes da adaptação ao meio aquático, ou seja, como sendo habilidades aquáticas básicas: 

a respiração, o equilíbrio - que inclui as rotações e os saltos - e a propulsão. Isto é, serão 

considerados como elementos indispensáveis para uma posterior abordagem de habilidades 

desportivas, no meio aquático, o domínio dos fatores relacionados com o equilíbrio, a respiração e 

a propulsão.  
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Contudo, a estas habilidades aquáticas básicas, Moreno e Garcia (1996) acrescentaram os 

lançamentos e as receções, o ritmo, os reboques, a flutuação e a familiarização inicial com o meio.  

Mais tarde, Moreno e Sanmartín (1998) procuraram uma melhor sistematização destas 

habilidades. Assim, propuseram a abordagem das rotações, dos deslocamentos, das manipulações 

e dos equilíbrios. 

Por outro lado, Navarro (1995) sugere a abordagem nesta fase dos saltos, das rotações, dos 

deslocamentos, do equilíbrio e, dos lançamentos e das receções. No entanto, segundo o autor em 

questão, são fatores essenciais para a posterior prática da Natação numa perspetiva utilitária e 

desportiva, a respiração, a flutuação e a propulsão. 

 Em síntese, aparentemente, serão habilidades aquáticas básicas a serem abordadas no decurso 

dos programas de adaptação ao meio aquático: (I) o equilíbrio, incluindo a flutuação e as rotações; 

(II) a propulsão, onde se integram os saltos; (III) a respiração; e (IV) as manipulações, que também 

abrangem os lançamentos e as receções. 

O domínio do equilíbrio no meio aquático está intimamente ligado com o domínio da propulsão. 

Isto porque a posição mais vantajosa para o deslocamento neste meio é a horizontal. Assim, será 

necessário que o indivíduo refaça um conjunto de referências, procurando-se adaptar à nova 

posição. 

No meio aquático, o equilíbrio de um corpo depende da inter-relação das Forças de Impulsão 

Hidrostática e de Gravidade (Abrantes, 1979). Logo, o equilíbrio é alterável através da respiração e 

da modificação da posição relativas dos segmentos corporais (Abrantes, 1979). Ou seja, ao 

aumentar-se o volume de ar inspirado, aumenta-se o volume corporal imerso, pelo que também 

se aumenta o volume de água deslocada e, portanto, a intensidade da Força de Impulsão 

Hidrostática. Por outro lado, alterando a posição relativa dos diversos segmentos corporais, altera-

se a localização do centro de massa e do centro de impulsão e, portanto, a relação entre as forças 

envolvidas na determinação do equilíbrio. 

A flutuação, in mamente relacionada com o equilibro, é a expressão mecânica entre a densidade 

de um corpo e a densidade do líquido onde esse corpo se encontra mergulhado (Vilas-Boas, 1984). 

Pode-se mesmo dizer que a flutuabilidade é determinada pela inter-relação entre as intensidades 

da Força da Gravidade e da Força de Impulsão Hidrostática. Assim, um corpo apresenta uma 
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flutuabilidade positiva quando a sua densidade é igual ou inferior à densidade do líquido. Por 

outro lado, a flutuabilidade é negativa quando a densidade do corpo é superior à densidade do 

líquido onde se encontra mergulhado.  

(Adaptado de h p://www.efdeportes.com/efd33a/aquat.htm, consultado em Dezembro 2014) 

 

2.5. Adaptação ao Meio Aquático 

A adaptação ao meio aquático é um processo de ensino-aprendizagem pelo qual o aluno se 

apropria de um conjunto de habilidades motoras aquáticas básicas, as quais são determinantes 

para a posterior abordagem das habilidades motoras aquáticas específicas. A adaptação dos 

conceitos de Gallahue (1982) para habilidades do meio aquático foi enfatizada por Langendorfer e 

Bruya (1995), numa obra síntese de trabalhos anteriores desenvolvidos por esses mesmos autores 

(Langendorfer et al., 1988). Estes propuseram, com sucesso, uma adaptação do modelo inter-

habilidades realizadas no meio aquático. Essa adaptação fez tal sucesso que vários outros autores 

disseminaram o conceito (Moreno e Sanmartín, 1998; Barbosa e Queirós, 2004). 

No modelo de Gallahue apresentado há alguns pontos atrás, o processo tradicionalmente 

-se no estádio de desenvolvimento das 

habilidades motoras aquáticas básicas. Este sucede-se ao estádio de habilidades reflexas e 

antecede o da aquisição rudimentar das habilidades motoras aquáticas específicas. Todavia, é de 

ressalvar que nem sempre o aluno que se inicia à etapa de adaptação ao meio aquático participou 

de forma organizada, planeada e sistema zada num programa com vista ao desenvolvimento do 

estádio de habilidades reflexas.  

 

2.5.1 Competências a adquirir em AMA 

Para se alcançar uma boa técnica de natação, partidas e viragens, é primordial que haja 

anteriormente o ensino de destrezas básicas no desenvolvimento motor da criança. O aluno, ao 

longo da sua aprendizagem, deve ser subme do a uma variedade de exercícios, de forma a 

adquirir determinadas competências de extrema importância para um bom desempenho posterior 

como nadador. O desenvolvimento dessas competências necessita de uma estimulação de 
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variados domínios, entre os quais a visão, tato, audição, equilíbrio, propulsão, respiração, entre 

outros.  

 

2.5.2 Etapas do processo de AMA 

Cardoso (1998) propõe um modelo do ensino da natação constituído em três fases de 

aprendizagem, sendo elas: AMA, o domínio das bases da natação e o domínio das técnicas de 

nado formal. 

Segundo o mesmo autor a fase mais importante é a AMA, e por este motivo ele propõe a sua 

divisão em duas etapas. Na primeira etapa deveria consistir a familiarização com o meio aquático 

e a ocorrência da aquisição das bases fundamentais em termos da flutuação, da propulsão, do 

equilíbrio e da respiração. Na segunda etapa deve promover-se o domínio das habilidades 

motoras aquáticas básicas assim como o domínio de uma abordagem rudimentar às quatro 

técnicas de nado formal e aos meios de propulsão espontâneos. 

 

2.6. Técnicas de Natação Pura 

2.6.1. Crol 

O Crol é uma técnica de natação e também uma disciplina olímpica. É um estilo difícil que exige 

um bom controlo dos movimentos. É sem dúvida, o estilo mais utilizado e o mais rápido. Também 

conhecido por es lo livre, por ser o es lo de escolha nas provas de es lo livre, foi desenvolvido 

em 1870 por John Arthur Trudgen. 

Neste es lo, a pessoa vira-se de barriga para baixo. Um braço move-se pelo ar, com a palma da 

mão virada para baixo, pronta para mergulhar dentro de água, com o cotovelo relaxado, enquanto 

o outro braço, debaixo de água, propulsiona o corpo (para obter a máxima eficiência da braçada, 

esta deve ser executada em form . Os braços entram e saem da água alternadamente, 

enquanto as pernas executam movimentos ver cais alternados: permanecem es cadas no 

movimento ascendente e ligeiramente fle das no descendente.  
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A respiração, geralmente, é feita a cada 2 braçadas, respirando sempre para o mesmo lado. Se for 

feita, a cada 3 braçadas, a respiração feita é alternada. (Adaptado de Guzman, R.J., 1998) 

2.6.2 Costas 

Este es lo foi pela primeira vez u lizado nos Jogos Olímpicos de 1912 pelo nadador Harry Hebner. 

A partida neste estilo é efetuada dentro de água. É um es lo muito parecido com o Crol. O corpo 

deve estar o mais horizontal possível e os movimentos são muito semelhantes, as pernas batem 

em movimento alternado e os braços rodam um de cada vez. Como se vai de costas é difícil ver 

para onde se está a ir, daí a existência de pequenas bandeiras por cima das piscinas. 

Na viragem de costas, o nadador poderá tocar a parede mantendo a posição dorsal ou efetuar 

uma cambalhota, em que os ombros poderão rodar para além da vertical para bruços, após o que 

um movimento contínuo de um braço, ou um movimento contínuo dos dois braços pode ser 

utilizado para fazer a viragem. Uma vez que o corpo tenha perdido a posição de costas, não 

poderá haver nenhum movimento de pernas ou braços, que seja independente do movimento 

contínuo da viragem. (Adaptado de Guzman, R.J., 1998) 

2.6.3 Bruços 

Bruços apresenta-se como o es lo mais an go de todos. Neste es lo, o nadador desloca-se em 

posição ventral de braços para a frente e com as palmas das mãos viradas para baixo. As pernas e 

os braços devem movimentar exclusivamente segundo uma linha horizontal imaginária fazendo a 

forma de um coração em cada ciclo, indo atrás dos ombros e voltando posteriormente à posição 

inicial. As pernas, por sua vez, fletem até junto do corpo com os joelhos dobrados, e depois 

esticam de forma rápida para trás, como chicote, impulsionado o corpo para a frente devido à 

resistência da água. Quanto á expiração, esta, dá-se quando os braços e as pernas se encontram 

completamente esticados e o nadador imerge a cabeça na água. Quando os braços e as pernas se 

encontram fletidos ocorre a inspiração. (Adaptado de Guzman, R.J., 1998) 

2.6.4 Mariposa 

O estilo de mariposa é nada mais nada menos que uma variante do estilo bruços em que o 

nadador atira os braços para a frente em simultâneo, por fora de água, e voltam para trás, por 

dentro de água, igualmente em simultâneo. A respiração, em regra, é feita a cada braçada. No 
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entanto, pode ser feita a cada duas, três ou mais braçadas, conforme o atleta se sentir mais à 

vontade. (Adaptado de Guzman, R.J., 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
 

20 
 

 

 

 

 

3 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

EM ÂMBITO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 



Diogo Fernandes  RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
 

21 
 

 

3.  Atividades desenvolvidas em âmbito de estágio 

3.1. Obje vos definidos para o estágio 

O estágio é parte do projeto pedagógico da licenciatura, devendo ser inerente ou complementar à 

formação académica profissional. Integra o processo de ensinar e aprender, ao ar cular teoria e 

prática. 

 

3.1.1. Gerais: 

- Adquirir experiência nas a vidades despor vas; 

-Adquirir noções básicas, noções essenciais e corrigir os gestos técnicos respeitantes a cada estilo 

e nível de aprendizagem; 

-Desenvolver autonomia, dinamismo e capacidade de liderança para gerir uma aula ou sessão; 

-Adquirir competências ao nível da comunicação e relacionamento com os alunos; 

-Aplicar conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo dos três anos de Licenciatura em 

Desporto. 

-Desenvolver conhecimentos sobre os modelos de ensino e sua aplicabilidade nas aulas de 

natação pura, natação para bebés, Adaptação ao Meio Aquático, natação para adultos e 

hidroginástica. 

 

 

3.1.2 Específicos: 

 

-Adquirir e desenvolver capacidades de planeamento de uma sessão de aula (exercícios, 

atividades e ordem de enquadramento dos mesmos durante a sessão); 

-Desenvolver capacidades de escolha e adaptação de metodologias; 

-Desenvolver capacidade de adaptação da sessão de aula consoante imprevistos e situações 

pontuais inesperadas; 
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3.2. População alvo 

Durante todo o período de estágio lidei com pessoas de praticamente todas as faixas etárias, uma 

vez que acompanhei crianças desde os 6 meses, nas aulas de Natação para bebés, passando 

também pela AMA, com crianças dos 3 aos 8 anos, a Iniciação à natação, com alunos dos 7 aos 12, 

a Natação para adultos caracterizada maioritariamente por alunos com idades superiores a 30 

anos e a Hidroginástica com alunos a compreenderem idades entre os 50 e os 70 anos. Este 

relacionamento com uma população alvo tão diversificada revelou-se uma mais-valia pois 

permi u-me perceber as enormes diferenças entre escalões etários e adquirir conhecimentos para 

adotar diferentes formas de estar, de intervir e de me relacionar consoante as faixas etárias com 

que estamos a trabalhar. 

 

3.3. Horário de estágio 

O horário de estágio foi estipulado inicialmente, embora tenham havido algumas alterações 

pontuais, em caso de alteração de aulas, outras a vidades no IPG ou qualquer outro 

acontecimento que me impossibilitasse a deslocação e presença nas Piscinas Municipais da 

Guarda, sempre com aviso prévio. 

O estágio decorreu então três dias por semana, sendo que na terça-feira seria entre as 18.00 e as 

21.30, na quarta-feira entre as 14.30 e as 21.30, e por fim na sexta-feira entre as 14.30 e as 21.30. 

Houve ainda em alguns fins de semana atividades complementares, relacionadas não só com as 

PMG, mas também palestras, formações e congressos relacionados com a natação, fora do 

complexo das piscinas e mesmo fora da cidade da Guarda.  

O horário semanal de estágio encontra-se em anexo. (Anexo 4) 
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3.4. Planeamento / Fases do estágio 

 

O período de estágio, que compreendeu cerca de 12/13 horas semanais dividiu-se em três fases 

distintas, sendo a primeira a fase de observação, seguindo-se a fase de co-lecionação e por fim a 

fase de lecionação autónoma. 

A primeira fase, de observação, consistiu tal como o nome indica, na observação das aulas 

lecionadas pelos professores da instituição, colocando questões, tomando anotações e 

terminando com a realização de um relatório de observação de cada aula. Esta fase existiu 

fundamentalmente com o objetivo de me começar a envolver em todo o ambiente e sobretudo 

começar a adquirir conhecimentos sobre as diferentes áreas da natação e fases de ensino desta. 

Esta fase, durou entre 2 a 5 meses consoante as várias áreas que acompanhei, e durante esta fui 

realizando vários relatórios/fichas de observação sobre grande parte das aulas, tendo sido sempre 

uma observação registada.  

Seguiu-se então a fase de co-lecionação, na qual já tive uma intervenção direta nas aulas, embora 

estas con nuassem tal como na fase anterior a ser lecionadas pelos docentes das PMG. Desta 

forma, fui tendo um contacto com os alunos e toda a aula em si, uma vez que embora não fosse 

eu a lecionar, dava feedbacks aos alunos, fazia intervenções diretas e correções aos exercícios a 

ser realizados. 

A última fase, de lecionação autónoma foi a fase na qual pude finalmente dar aulas de forma 

autónoma apenas com a supervisão de um docente, podendo assim pôr em prática tudo aquilo 

que fui aprendendo quer a nível teórico quer prático nas duas fases anteriores do estágio. Foi-me 

então possível, como estagiário assumir a liderança de turmas, programar planear e adaptar 

algumas aulas integralmente. 

Exponho de seguida, rela vamente a cada uma das turmas que acompanhei, a forma como 

decorreu cada uma das fases de estágio, indicando em que consistiram, quais as maiores 

dificuldades e desafios encontrados bem como as aprendizagens e conhecimentos re dos em 

todas elas. 
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3.4.1. AMA - Adaptação ao Meio Aquático 

3.4.1.1. Fase de Observação 

Durante a fase de observação das aulas de Adaptação ao Meio Aquático, que se revelou como o 

meu primeiro contacto com o ensino da natação em si, o objetivo era apenas observar como se 

organiza uma aula, como se deve lidar com as crianças nas mais diversas situações e adaptar os 

exercícios, qual deve ser a postura e comportamento do professor perante os comportamentos 

dos alunos, bem como compreender toda a relação professor  aluno. Nesta fase apenas 

observava as aulas junto do docente, tomava notas sobre tudo aquilo que estava a ser realizado, 

colocava dúvidas quando oportuno e auxiliava o professor em termos de material ou pequenas 

ajudas que pontualmente eram necessárias para realizar um ou outro exercício. 

 

3.4.1.2 Fase de co-lecionação 

Já na fase de co-lecionação, foi-me proposto pelo professor da instituição que elaborasse uma vez 

por semana, para uma aula de AMA, uma série de exercícios (progressão) para uma determinada 

tarefa/estilo de natação que o próprio iria lecionar naquela semana. Desta forma, e durante esta 

fase e quase até ao término do estágio foi-me solicitada semanalmente uma progressão de 

exercícios que seria depois aplicada na aula pelo próprio docente. Assim, ao invés de intervir 

diretamente na aula, era eu que elaborava os exercícios que iriam ser realizados. Assim, foi 

possível aos poucos aperceber-me de quais os melhores exercícios e estratégias a aplicar, bem 

como as adaptações necessárias e aquilo que não podia de forma alguma ser feito, uma vez que 

eu elaborava os exercícios, o professor aplicava-os e dava alguns feedbacks sobre o que estaria 

bem ou não e o que deveria mudar ou adaptar para o melhor funcionamento das aulas e melhor 

aproveitamento dos alunos. 

 

3.4.1.3 Fase de lecionação autónoma 

Quanto à Adaptação ao Meio Aquático, não pode dizer-se que tenha exis do uma fase de 

lecionação autónoma propriamente dita. Na AMA, apenas participei de forma autónoma em 

pequenas partes das aulas, em que o professor teve de se ausentar por algum motivo, e aí sim, 
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ficava encarregue da aula por alguns minutos, ou de forma mais usual no final das aulas no 

retorno à calma, em que grande parte das vezes assumia de forma autónoma os últimos minutos 

de cada sessão com jogos e outras atividades de caráter lúdico. 

 

3.4.2 Hidroginástica 

3.4.2.1 Fase de Observação 

No que respeitou à Hidroginástica, e durante todo o período de estágio apenas observei as aulas, 

par cipando pontualmente em algumas delas como todos os outros frequentadores, dentro da 

piscina. Desta forma, e como a área da Hidroginástica nunca foi para mim uma área na qual me 

sentisse à vontade o suficiente, e também porque a minha formação nesta área era e é ainda 

bastante limitada, não cheguei nunca durante todo o período de estágio a lecionar nenhuma 

destas aulas, nem de forma autónoma nem mesmo em co-leccionação com nenhum dos docentes 

habituais de Hidroginástica.  

 

3.4.3 Natação para bebés 

3.4.3.1 Fase de observação 

Nas aulas de natação para bebés, a fase de observação foi a mais breve de entre todas as áreas em 

que trabalhei durante o meu período de estágio. Durante esta fase, e à semelhança das outras 

áreas, apenas observava as aulas dadas pelo docente, tomava notas e colocava dúvidas tendo 

especial atenção, pois sendo que aqui se lidava com crianças de apenas alguns meses, há cuidados 

especiais a ter bem como outras necessidades de adaptação dos professores tendo em conta a 

idade e fragilidades dos alunos. 

 

3.4.3.2 Fase de co-lecionação 

Na fase de co-leccionação, das aulas de Natação para bebés comecei por, inicialmente, auxiliar o 

profess

percebendo como preparar uma aula desde a sua raiz, uma vez que as aulas nesta classe têm 
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acima de tudo um caráter lúdico, e nas quais é necessária toda uma preparação prévia, disposição 

de materiais lúdicos e criação de todo o espaço envolvente para a crianças.  

Posto isto, comecei então a participar diretamente nas aulas, inicialmente a auxiliar as crianças a 

entrar e sair do tanque de aprendizagem e em pequenos trajetos na parte lateral do tanque, uma 

vez que as crianças durante grande parte das atividades teriam de sair, pegar ou deixar algum 

objeto e voltar a entrar no tanque. 

Após este primeiro contacto direto com as crianças comecei então a entrar para o tanque durante 

as aulas, e trabalhar diretamente com os bebés em paralelo com o professor, sendo que se tornou 

esta uma das áreas em que mais gostei de trabalhar e mais satisfação de me deu enquanto 

estagiário.  

 

3.4.3.3 Fase de lecionação autónoma 

Devido ao facto de, nas aulas de natação para bebés, se lidar com crianças de idades ainda muito 

jovens, e também devido à presença sempre obrigatória de um dos pais de cada aluno dentro do 

tanque, não foi possível durante todo o período de estágio lecionar nenhuma aula de forma 

completamente autónoma. Isto, devido não só à fragilidade das crianças e à experiência que é 

necessário ter, mas sobretudo devido à reticência e falta de confiança por parte dos pais, muitas 

vezes notada, perante o relacionamento dos estagiários com os seus filhos. 

 

 

3.4.4 Iniciação à Natação 

3.4.4.1 Fase de observação 

Mais uma vez, e como em todas as outras áreas e turmas que acompanhei, comecei pela fase de 

observação visto ser uma fase fundamental para aquisição de conhecimentos e para começar a 

perceber toda a dinâmica das aulas. 
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Durante este período de tempo, utilizei os mesmos métodos de observação que utilizava nas 

outras turmas: observava, rava apontamentos e notas, e colocava dúvidas sobre tudo aquilo que 

estaria a ser realizado pelo professor. 

Todos estes métodos revelaram-se bastante importantes na medida em que me permi ram 

adquirir inúmeros conhecimentos sobre a organização de uma aula, percebendo melhor qual a 

postura a adotar pelo professor, quais os exercícios a realizar consoante os diferentes níveis de 

aprendizagem, quais as técnicas para captar a atenção dos alunos e como gerir toda a aula em si. 

 

3.4.4.2 Fase de co-lecionação 

A fase de co-lecionação foi aquela em comecei a intervir mais diretamente e ter um papel mais 

ativo nas aulas. Durante estas, o professor explicava os exercícios a realizar e eu dava alguns 

feedbacks e fazia correções sobre os mesmos auxiliando desta forma a lecionação do professor 

Luís Martins. 

Nesta fase, fui-me deparando com algumas dificuldades e adversidades por parte dos alunos, 

sendo que a principal foi a falta de confiança em mim por parte dos alunos o que os levava a não 

respeitarem, muitos deles, aquilo que era dito por mim e não se sentirem à vontade. Esta fase 

revelou-se também extremamente importante, uma vez que eu notava também sérias 

dificuldades em transmitir às crianças, devido à sua idade, a informação de forma mais clara e 

correta para facilitar a sua assimilação. Através da colaboração do professor fui conseguindo aos 

poucos perceber quais as melhores formas de transmitir a informação, bem como explicar os 

exercícios, dar feedbacks e captar a atenção de todas as crianças, ultrapassando as dificuldades. 

 

3.4.4.3 Fase de lecionação autónoma 

Passando à fase de lecionação autónoma das aulas de Iniciação, após concluídas as fase de 

observação e co-lecionação, que me permitiram adquirir competências e conhecimentos para 

começar a lecionar sozinho, de forma autónoma. Nesta fase, comecei então por lecionar de forma 

autónoma, a turma que até aqui sempre acompanhei, embora isto não acontecesse em todas as 

aulas. Assim, e uma vez por semana o professor colocava-me em simultâneo com a minha colega 
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de estágio a organizar e gerir toda a aula desde o planeamento, passando pela aula em sim até à 

fase final de retorno à calma. 

Algumas vezes, a estratégia usada pelo docente orientador passou também pelo fator surpresa, 

em que não me indicava quando iria ser eu a lecionar, avisando-me apenas a alguns minutos do 

início da aula para, de certa forma, ver como me adaptava e como preparava mentalmente toda 

uma aula, em poucos minutos, sem qualquer tipo de planeamento prévio. Este po de 

procedimento foi-me permi ndo desenvolver cada vez mais a minha capacidade de improviso, 

gestão de tempo e planeamento de aula pois revelou-se uma situação completamente diferente 

comparativamente à lecionação de uma aula previamente planeada em casa. 

No fim de cada aula, o professor indicava-me quais os pontos fortes e fracos da aula lecionada por 

mim, o que nha para melhorar e o que nha feito de forma exemplar. De salientar que me 

deparei com muito poucas adversidades na lecionação destas aulas, sendo que as principais, e 

falta de atenção das crianças perante os exercícios propostos, devido principalmente à sua idade e 

toda a agitação natural da mesma. 

 

3.4.5 Natação para adultos 

3.4.5.1 Fase de observação 

Na fase de observação das aulas de Natação para adultos, à semelhança das outras áreas em que 

trabalhe, comecei então por observar e tomar notas e apontamentos sobre tudo aquilo que era 

feito nas aulas pelo docente, elaborando uma espécie de fichas de observação tal como fiz para 

todas as outras turmas que acompanhei.  

Esta área, foi talvez daquelas em que prestei mais atenção e à qual me dediquei mais 

afincadamente, uma vez que trabalhar com adultos era para mim completamente diferente e de 

certa forma mai xa etária 

dos alunos. 
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3.4.5.2 Fase de Co-lecionação 

Na fase de co-lecionação das aulas de natação para adultos comecei então a lidar diretamente 

com os alunos. Inicialmente apenas auxiliava com os materiais de aula, dava alguns feedbacks, 

fazia correções e pontualmente substituía o docente em algumas ocasiões em que este teve de se 

ausentar momentaneamente. Nesta fase, através do contacto direto com os alunos, fui-me 

apercebendo do quanto difícil é o trabalho com populações adultas e isto notava-se 

especialmente ao nível da superação dos receios por parte dos alunos. Como exemplo, tornava-se 

muito mais difícil para um adulto superar o medo de imergir a face no espelho de água, do que 

para uma criança fazer o mesmo exercício. Por outro lado, notei que a concentração, empenho e 

vontade de trabalhar era bastante superior à medida que aumentava a idade dos alunos, como já 

seria de esperar. 

Pode dizer-se que esta fase de co-lecionação durou até praticamente ao final do estágio, sempre 

intercalada com a fase de lecionação, isto porque apenas existiram duas aulas lecionadas por mim 

de forma autónoma e em parceria com as minhas colegas de estágio, sendo as restantes co-

lecionadas por mim enquanto estagiário. 

 

3.5. A vidades Complementares 

Durante todo o período de estágio houve ainda, ao fim de semana, algumas atividades 

complementares, palestras e formações em que participei, que embora não fossem de caráter 

obrigatório, foram aconselhadas pelo professor orientador nas PMG e que se revelaram uma mais-

valia para a minha formação na área da natação.  

 

3.5.1 Formação   

Esta formação, que se realizou no segundo fim de semana do mês de Fevereiro do corrente ano, e 

que contou com preletores de excelência abordava todas as questões relacionadas com a 

organização e gestão de um complexo de piscinas, desde questões de luz, ambiente, temperatura 

da água dos diferentes tanques, etc. Foi extremamente importante, uma vez que o meu 

conhecimento nesta área era ainda bastante limitado e é extremamente importante para 
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qualquer pessoa que trabalhe nesta área ter algumas noções de tudo o que envolve e como 

funciona todo o espaço em si. 

 

 

3.5.2 Curso de Arbitragem de Natação Pura  Federação Portuguesa de Natação 

Foi-me proposta a realização do Curso de Arbitragem da FPN, pelo Professor orientador Luís 

Mar ns, uma vez que este curso se iria realizar no complexo das PMG e  seria uma mais valia em 

todos os sentidos, como futuro profissional desta área.  

Deste modo realizei então o curso, em Dezembro de 2013 no complexo das piscinas, tendo 

terminado com sucesso o que me permitiu a partir daí, e sempre que convocado, par cipar como 

árbitro em algumas provas e meetings de natação da região, podendo desta forma estar presente 

em todos estes eventos o que sem dúvida se revelou como um importante 

contributo/complemento para o estágio. 

Encontra-se em anexo o diploma de conclusão do Curso de Arbitragem de Natação Pura. (Anexo 6) 
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Reflexões Finais 
 

Terminado o período de estágio, é importante relembrar tudo o que foi feito, refletir sobre tudo 

isso e fazer um balanço geral de toda esta etapa, percebendo então quais os pontos fortes e fracos 

do meu estágio, bem como aquilo que correu pelo esperado e tudo o que poderia ter corrido de 

melhor forma. Funciona então esta reflexão como que um balanço final, de caráter pessoal, sobre 

tudo aquilo que foi este estágio curricular. 

No início, e apesar de todo o meu gosto por esta área da natação, a minha falta de experiência 

enquanto professor era notória, e neste sentido a fase de observação das aulas tornou-se 

fundamental, se não até, a mais importante de entre as três fases em que o estágio foi 

inicialmente subdividido.  

Embora nesta fase, o contacto direto com os alunos e a intervenção nas aulas fossem 

pra camente nulos, foi nesta parte do estágio que consegui compreender grande parte daquilo 

que aprendi nos três anos de licenciatura, adquiri novos conhecimentos e comecei a ter uma 

perceção clara sobre toda a aula em si, ambiente envolvente, metodologias e a vidades a 

desenvolver em cada aula.  

Foi já na fase de co-lecionação que comecei a sen r as primeiras dificuldades. Sen a um enorme 

nervosismo ao intervir nas primeiras aulas, em primeiro devido ao facto de tudo aquilo ser 

novidade para mim, e também devido ao medo de errar perante os alunos, perante os professores 

e na maior parte das vezes perante as dezenas de pais presentes nas bancadas, de olhos postos 

das PMG tudo isto foi sendo ultrapassado. 

Desta forma, ao avançar para a fase de lecionação e apesar do nervosismo sempre presente já me 

sentia suficientemente à vontade para lecionar uma aula de forma autónoma e sem intervenção 

de um docente, sendo que tentei fazê-lo sempre da melhor maneira possível de acordo com tudo 

aquilo que até ali tinha aprendido. Acrescento ainda, que de entre todas as turmas que 

acompanhei e com as quais tive o enorme prazer de trabalhar, foram as turmas de bebés, AMA e 

Iniciação que me deram mais gosto, e cujo trabalho foi sempre mais prazeroso e gratificante.Os 

objetivos gerais e específicos definidos no âmbito do estágio foram cumpridos, conseguindo 

relacionar os conteúdos lecionados com o trabalho prático. 
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Penso ter correspondido sempre às expectativas do professor orientador e ter conseguido 

assimilar tudo aquilo que ensinou, pois sinto que a minha evolução desde que comecei o estágio, 

até ao final, foi enorme e extremamente notável. 

Como não podia deixar de ser, quero salientar também que o acolhimento na instituição quer por 

parte dos professores quer mesmo dos funcionários foi excelente, o ambiente foi sempre ótimo e 

notei por parte de todos uma enorme disponibilidade para ajudar, para tirar dúvidas e para 

ensinar algo mais. 

Na minha opinião, o único ponto negativo que tenho a apontar em todo o estágio e na forma 

como este se desenrolou foi o facto de, a fase de observação e co-lecionação terem ocupado a 

maior parte do tempo de estágio, restando assim muito pouco tempo para lecionar de forma 

autónoma. Não menosprezando a importância das duas fases iniciais, foi de alguma forma 

frustrante para mim enquanto estagiário, passar grande parte do ano a observar e lecionar aulas 

de forma parcial, para só já na reta final do estágio poder dar algumas aulas de forma 

completamente autónoma. Ainda assim, não tenho nada mais a apontar ao Professor Orientador 

Luís Martins com quem mantive uma relação excelente, e que se revelou um grande professor, 

orientador e amigo. 

Para terminar, resta-me dizer que toda a experiência de estágio curricular que realizei no 

Complexo das Piscinas Municipais da Guarda foi muito enriquecedora, em todos os sen dos, 

superando as minhas expecta vas. A oportunidade de estagiar numa equipa como esta, nas 

Piscinas Municipais da Guarda, apresenta-se como um ponto de par da para ser um bom 

profissional a nível de futuro na área do Desporto e mais propriamente na área da Natação. Penso 

ter sido uma excelente opção minha ter escolhido este local para estagiar, por tudo aquilo que me 

foi oferecido em termos de experiência, pela maneira como contribuíram para a minha fácil 

integração e adaptação. 

Em breve, espero que tudo o que aprendi aqui dê frutos, e que me torne um excelente 

profissional na área, pois penso que tenho capacidades, conhecimentos e todas as ferramentas 

necessárias para o a ngir, con nuando a trabalhar diariamente para superar todas as dificuldades 

e adversidades com coragem, esforço, empenho e dedicação. 
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ANEXO 1  PLANO DE ESTÁGIO 
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Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fim-de-semana
Aulas IPG
Aulas IPG/Estágio
Estágio
Feriado
Férias
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ESTÁGIO 
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ANEXO 4  FICHA DE INSCRIÇÃO 

PARA ESTÁGIO 
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ANEXO 5 - FOLHA ANUAL DE 
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ANEXO 6  HORÁRIO SEMANAL 

DE ESTÁGIO 
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ARBITRAGEM FPN 
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ANEXO 8  PLANO DE AULA 

AMA 
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ANEXO 9  PLANO DE AULA 

NATAÇÃO PARA BEBÉS 
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ANEXO 10  PLANO DE AULA 

NATAÇÃO PARA ADULTOS 
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ANEXO 11  PLANO DE AULA 

INICIAÇÃO À NATAÇÃO 
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