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Resumo 

  

A elaboração do presente Relatório Final do Estágio Curricular tem como objetivo a 

conclusão da Licenciatura em Desporto na Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Este contem uma descrição sumária sobre 

todas as atividades realizadas ao longo do período de estágio.  

O Estágio realizou-se na Associação Desportiva Bairro dos Anjos, em Leiria, no 

ano letivo de 2012/2013, pois para além de conhecer, tinha as melhores referências deste 

mesmo local. 

  Este relatório está estruturado em quatro partes, onde apresento as atividades 

desenvolvidas durante o Estágio Curricular. Este tem como propósito refletir e descrever 

todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, desejando realizar avaliações de 

todo o trabalho desenvolvido bem como todo o conhecimento que adquiri com o mesmo.  

 O Estágio Curricular é uma excelente oportunidade, para adquirimos 

conhecimentos, aprendizagem e desenvolvimento de competências profissionais, bem como 

de competências pessoais, de forma a adquirir bases para uma integração no mercado de 

trabalho. 
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Introdução 

  

 O meu estágio decorreu na Instituição Associação Desportiva Bairro dos Anjos 

(ADBA) no período compreendido entre quatro de outubro de dois mil e doze a catorze de 

junho de dois mil e treze. 

 A escolha da entidade, Associação Bairro dos Anjos (ADBA), para desenvolver a 

unidade curricular de Estágio, deveu-se a ser ex-atleta do clube e ter uma enorme “paixão” 

pela natação. 

 Uma vez que eu já era conhecida da Instituição e de alguns técnicos, permitiu-me 

ter uma participação muito ativa em quase todas as modalidades, mais na escola de natação 

que era o que me despertava mais interesse. Pude desenvolver atividades na Adaptação ao 

Meio Aquático (AMA) de Crianças, de Jovens e Adultos, Hidroginástica, AMA a uma 

criança com Paralisia Cerebral, e outras atividades, tais como o sarau, circuitos de 

Carnaval, Natal e Páscoa, e Férias Desportivas da Páscoa.    

 A estrutura do presente relatório está organizada em três partes ligadas entre si com 

o estágio desenvolvido.  

 A Parte I contém a Contextualização do Local de Estágio, na qual descrevo o local 

onde desenvolvi as atividades de estágio. Para iniciar esta parte começarei pelo 

enquadramento geográfico da Cidade de Leiria e posteriormente pela caracterização da 

Instituição e por fim o Complexo de Piscinas Municipais de Leiria. 

 Na Parte II irei aprofundar as atividades de Estágio desenvolvidas, faço também 

referência a todas as tarefas que realizei, explorando e explicando as tarefas o melhor 

possível. Começo por exprimir os objetivos deste Estágio, seguindo com a descrição das 

atividades, onde faço referência ao trabalho que realizei em cada área, bem como o meu 

horário, qualificação de todas as atividades onde estive inserida e alguns obstáculos e/ou 

dificuldades encontradas em cada área de intervenção. 
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  A Parte III refere-se à Reflexão do Processo, onde exponho em primeiro lugar, uma 

reflexão das atividades desenvolvidas, posteriormente uma reflexão crítica, na qual faço 

referência às aprendizagens e complexidades do meu estágio.  

 

 



 

 

 

 

 

PARTE I - Contextualização da modalidade - Natação 
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1. Natação  

1.1. Ambiente de ensino 

1.1.1. Número de alunos por turma 

 Segundo Palmer (1990)  

O número ideal para uma classe de nadadores é difícil de se 

definir, tendo-se que levar diversos factores em 

consideração. Para iniciantes e não nadadores, entretanto, 

quanto menor o número, melhor. Os números são algumas 

vezes ditados pela extensão de piscina rasa disponível. 

Alternativamente, a parte rasa pode ser ainda funda para os 

iniciantes e a disponibilidade de auxílios artificiais e 

equipamentos pode decidir quantos podem entrar na água 

ao mesmo tempo. Como regra geral, o número ideal de não 

nadadores é de seis a doze, embora a experiência nos ensine 

a enfrentar muito satisfatoriamente um número maior 

(p.13). 

 São também muito importantes a frequência e regularidade das aulas.  

 

1.2. Técnicas de ensino 

 Neste item pretende-se referenciar alguns aspetos que se entende ajudariam o 

professor a desenvolver uma boa técnica de ensino e de segurança. 

 Antes de mais nada, a segurança deve ser o fator predominante, seja qual for a 

atividade que está a ser realizada. 

 

1.2.1. Estabelecer uma boa relação aluno/ professor 

 Algumas vezes é muito difícil lembramo-nos como os alunos se comportaram 

durante a última aula, com isso muitas vezes coisas que dizemos como promessas ou 
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castigos, nós já não nos lembramos e muitas das vezes quem nos lembra são os próprios 

alunos. Por isso, algumas considerações de Palmer (1990) parecem ser pertinentes: 

Seja firme em suas decisões mas, por outro lado, não seja 

muito exigente, porque isto leva a incitar rebeldia nos 

alunos mais velhos. Não “despreze” a sua classe, 

“observe-os”. Mantenha o senso de humor fluindo durante 

a aula. Lembre-se, nadar é divertido: faça que seja durante 

todo o tempo. 

Com os jovens nadadores, o professor deve desenvolver 

uma relação com a classe, sempre encorajando, elogiando, 

repreendendo gentilmente, brincando amavelmente e 

criando geralmente uma atmosfera leve e agradável, 

assegurando finalmente que eles queiram voltar outra vez 

(p.17). 

 

1.2.2. Posições de ensino  

 É importante que os alunos dentro de água consigam ver sempre o professor, bem 

como para o professor é importante pois para além de conseguir ver todos os membros dos 

alunos, tem uma visão diferente dos movimentos executados pelos alunos. Quando o 

professor executa uma demostração é fundamental que esteja posicionada de forma que 

todos os alunos vejam os movimentos que este executa, bem como ouvir claramente o que 

esta a ser dito pelo professor ao mesmo tempo que a execução. 

 A posição que o professor assume perante a turma na piscina depende 

essencialmente do número de elementos da turma e do nível de aprendizagem, que esta se 

encontra atualmente. Por exemplo, com uma turma de crianças sem autonomia o professor 

encontra-se dentro de água, interagindo com eles, sempre de forma a visualizar todos os 

alunos dentro e fora de água. Se for uma turma cujos alunos já tenham autonomia e estejam 

na aprendizagem de uma técnica, o professor fora de água ocupa um dos topos da piscina 

para dar as instruções, podendo deslocar-se na lateral mais próxima da piscina, para 

dependendo do exercício, poder executar correções durante os mesmos. 
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 Segundo Palmer (1990) 

O professor deve sempre se manter ereto enquanto dá 

instruções e nunca estar agachado, ajoelhado ou deitado! 

Esta postura estendida em pé dá a todos os alunos a 

oportunidade de ver e ouvir o que está acontecendo. 

Nunca dê as costas para a classe: permaneça olhando-os 

quando fala a eles. 

É muito importante para o professor assumir a postura 

correta quando executa a demonstração de um estilo 

(p.18). 

 Após o professor das instruções, se este puder é importante demostrar pois os alunos 

para além de tentarem imaginar o que lhes foi explicado, conseguem visualiza-lo, 

conseguindo assim que os alunos sejam mais eficazes, que obtenham melhores resultados 

no exercício em questão. 

 Quando a turma se reúne toda no final dos exercícios, o professor deve chamar 

atenção os alunos em alguns aspetos técnicos, bem como se estes não tiverem a ter um 

comportamento exemplar para a aula. O professor também não deve demostrar 

favoritismos, nem sacrificar toda a turma por preferir uma minoria. Cada grupo ou aluno 

devem estar constantemente ocupados, de forma produtiva e proveitosa.  

  

1.2.3. Explicar as instruções 

 Quando o professor se dirigir a classe deve falar lenta e claramente, usando palavras 

e frases adequadas ao nível das crianças.  

 Segundo Palmer (1990) 

A quantidade de informação dada num determinado 

momento deve ser limitada. É absolutamente inútil lançar 

à classe uma quantidade de informações de uma só vez, 

desta forma: “coloquem suas mãos na água em frente ao 

seu nariz, com os dedos unidos, com a cabeça estendida, 

então pule na água, estenda o corpo e ao mesmo tempo 

leve seu outro braço pra fora e acima da água, com o 
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Figura 1 - Posição de Ensino 

Fonte: Palmer (1990:17) 

cotovelo estendido e a mão abaixada”, etc. você mesmo 

consegue compreender quando alguém fala, e pensar 

sobre cada ponto específico durante o nado? Torne cada 

instrução específica curta e simples (p.18). 

 

 É importante evitar emitir as 

instruções de forma negativa, 

dizendo ao aluno “Não faças isto” e 

“Não faças aquilo”, devendo sempre 

dar instruções positivas, pois assim 

estamos propondo aos alunos 

somente uma maneira – a maneira 

correta. (Palmer, 1990) 

 

 

1.2.4. Precisão visual e oral 

 Segundo Palmer (1990) 

Uma das regras de ouro do ensino da natação é: “seja 

visual e oralmente correto”. As crianças são as melhores 

imitadoras do mundo, se uma determinada demonstração 

não é correta, elas a executarão da mesma forma. Se você 

estiver em dúvida quanto à correção visual, fique em 

frente a um espelho e pratique as movimentações até que 

você está seguro que o fez corretamente. Solicite a ajuda 

de um colega para checar se você está seguro (p.19). 

 Um professor de natação deve ser conhecedor da área e demostrar interesse nos 

assuntos relacionados com a mesma, de modo a parecer uma autoridade no assunto. O 

professor para que os alunos percebam os exercícios a realizar, tem que usar informação de 

forma clara e facilmente percetível. No entanto deve projetar bem a voz para que todos os 

alunos o percebam. 
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 Para que as aulas não se tornem monótonas e que os alunos não percam interesse 

pela mesma, o professor deve intercalar as tarefas com um pouco de humor, pois assim vai 

ajudar a construir uma boa relação de trabalho com a turma. É importante também, fazer 

com que cada elemento da turma se sinta parte integrante da mesma. 

 O professor deve encorajar todos os alunos da turma, tanto aqueles que dizem que já 

sabem a fazer melhor, como aqueles que tentam e não conseguem a não desistir 

continuando a tentar, bem como aqueles que têm medo a perderem-no. Por outro lado, se já 

existir grupos em que os alunos já nadam e já estejam à vontade, deve-se mante-los 

ocupados, de forma empenhada nas tarefas. 

 

1.2.5. Planeamento 

 Para todo ensino/aprendizagem de natação deve haver um planeamento de 

atividades. 

 O programa deve ser definido pela entidade onde se encontram inseridos os 

professores, pois esta tem fichas de avaliação e o programa letivo deve ter em conta as 

avaliações que vão ser feitas em cada nível a cada aluno, depois o professor consoante essas 

avaliações estabelece um plano adequado. 

 O principal objetivo de um planeamento deve ser promover a modalidade de 

natação, através de atividade/exercícios lúdico de forma que consiga divulgar todas as 

diversas habilidades ligadas a ela, cativando assim o gosto pela natação. 

 Quando o professor está na elaboração do planeamento deve ter em conta vários 

aspetos como a segurança dos exercícios para os alunos na água, um dos mais importantes, 

e para isso deve planear de maneira a que já mais fique de costas para qualquer elemento do 

grupo. Também deve ter em atenção outros aspetos não tão importantes como os saltos e as 

competições. O professor deve possuir um conhecimento adequado para todas as 

atividades. 

 Um esboço de um planeamento básico de natação está ilustrado na fig. que se 

encontra no Anexo I a partir deste plano, o professor pode ser capaz de elaborar um 
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programa para acompanhar tanto o nível dos alunos a serem ensinados como as condições 

sob as quais o ensino acontecerá. 

 

1.2.6. O que ensinar primeiro e quando ensinar 

 Existe uma grande variedade de opiniões acerca de qual atividade aquática básica 

deve ser ensinada primeiro. Talvez devêssemos primeiramente reconhecer o fato de que 

quando se entra na água entramos em um meio estranho. Por isso a primeira preocupação 

deve ser ensinar as pessoas a adaptarem-se ao meio aquático, pois segundo Palmer (1990)

Ser capaz de nadar num estilo básico não significa fazer 

com que alguém esteja seguro na água. Por exemplo, 

considere alguém que aprendeu uma forma de nadar o 

costas (ou qualquer outro estilo) durante a primeira aula. 

Somente isto, nada mais! (p.21). 

 Levanta-se algumas questões: Como é que o aluno realiza a saída? Como o aluno 

vai parar? Se alguém nadar na direção do aluno ou na trajetória dele, como é que ele se 

movimentaria se nunca aprendeu a nadar noutra direção que não a linha reta?. Através 

destas verificamos que a final a natação não é simplesmente ser capaz de nadar, mas sim 

temos de ter em conta algumas atividades básicas de locomoção no meio aquático antes de 

tentar passar para o ensino dos estilos de nado. 

 No entanto não devemos esquecer que para ensinar qualquer estilo de nado é 

importante que certos aspetos da adaptação ao meio aquático estejam consolidados, para 

que o estilo seja aprendido sem lacunas. 

 

1.2.7. Aula planeada 

 Cada aula deve ter um objetivo definido e uma progressão cuidadosamente planeada 

nas atividades para que o objetivo da aula seja comprido, através de exercícios inicialmente 

mais fáceis até aos mais complexos, com progressão. Pois se os exercícios não tiverem uma 

sequência e uma progressão, demorasse mais tempo a ensinar do que tentássemos encadear 
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alguns movimentos importantes da locomoção da criança na água e algumas habilidades de 

natação.  

 Para que a aula seja devidamente planeada devemos ter em conta, aspetos 

importantes a considerar tais como: o número de alunos na turma; as idades dos alunos, 

avaliar e classificar o nível de aprendizagem em que os alunos se encontram; espaço 

disponível para a aula; diversos tipos de equipamentos de aprendizagem disponíveis.  

 Na aula propriamente dita, devemos ter em conta que os exercícios individuais não 

devem estar abaixo das capacidades da criança, no entanto devem tornar-se progressivas 

mais difíceis, para que os alunos sejam ligeiramente levados aos seus limites e assim 

poderem involuir. 

  

1.2.8. Plano de aula básico 

 A aula pode ser dividida em diversas partes, cada parte dedicada a um objetivo. Os 

elementos básicos são determinados e, após de uma breve descrição do que vai acontecer 

no decorrer da mesma, podendo adotar a seguinte estrutura. 

 

1. Atividade introdutória 

 Na opinião Palmer (1990)  

Esta actividade breve e controlada é introduzida 

principalmente como aquecimento para a aula. Ela leva os 

alunos a “se molharem”, dá condições para a aula que se 

segue. O professor pode determinar um tema específico 

para este início ou deixar os alunos escolherem livremente 

(p.21). 

 

2. Recapitulação da aula anterior (se estiver relacionada com esta) 

 Uma pequena recapitulação do objetivo ou tema principal da aula anterior, pois esta 

é útil para ligar as duas aulas, a seguinte é sempre uma continuação da aula em que se 

encontra. 
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3. Atividade principal (baseada no tema principal ou objetivo da aula) 

 Esta é a parte mais importante da aula e por isso os alunos devem ter máximo de 

tempo possível, pois é aqui o professor leciona os conteúdos mais importantes de toda a da 

aula. 

 De acordo com Palmer (1990) 

As práticas devem ser progressivamente apresentadas em 

fases e acompanhadas pelos pontos importantes do 

ensino. O professor deve estar consciente de quaisquer 

falhas que possam ocorrer durante as práticas e ser capaz 

de aplicar as medidas correctivas necessárias (p.21). 

 

4. Atividades contrastantes 

 Após um período de atividade intensa devemos de fazer um intervalo para que estes 

recuperem e possam voltar a atividade intensa, contudo os alunos em vez de estarem 

parados a descansar, o melhor é fazer uma recuperação ativa através de pequenas atividades 

lúdicas, mantendo alguma relação com as tarefas que foram executadas. Assim os alunos 

acabam por descansar de forma ativa e nem se apercebem e não derem o interesse pela 

aula, bem como não se torna monótona. 

 

5. Tempo livre supervisionado  

 O término da aula pode ser através de um período livre não orientado mas sempre 

supervisionado, no qual os alunos podem “fazer o que quiserem”. 

 Esta parte da aula deve ser supervisionada porque quando estão livres das restrições 

da parte obrigatória da aula, as crianças algumas vezes tornam-se um pouco violentas. É 

necessário um controle rigoroso para que não existam atividades perigosas. 

 Segundo Palmer (1990) 

Deve ser reservado um determinado tempo para cada 

parte do programa de acordo com a importância de cada 

actividade, embora as circunstâncias frequentemente 

levem o professor a ajustar a duração de cada período 

(p.22). 
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1.2.9. O sistema de ensino 

 Também na opinião de Palmer (1990) 

Ao aprender uma nova habilidade aquática, os alunos 

serão muito beneficiados ao vê-la sendo executada. Se o 

tema principal da aula é o ensino de uma nova habilidade, 

é vantajoso se iniciar as actividades com uma 

demonstração visual da actividade específica, 

descrevendo-a simultaneamente verbalmente (p.22). 

 O professor por pedir aos elementos da turma para executar a habilidade, pois com o 

resultado dessa execução, o professor conseguirá determinar melhor o tipo de tarefa a 

executar, para que estes aprendam da forma mais correta sem cometer erros. 

 Tendo em conta da execução da habilidade como um todo, o planeamento de prática 

das diferentes partes específicas, pode ser dividido de diferentes formas: 

1. Movimento propulsivo de pernas ventral e dorsal; 

2. Prática da respiração; 

3. Prática do trabalho de braços de qualquer estilo; 

4. Prática da coordenação ritmo e “timing” do estilo; 

5. Variações do estilo como um todo; 

6. Volta à prática parcial para correções necessárias; 

7. Após essas correções variações do estilo como um todo para consolidação. 

 O professor continua a aula com um padrão de todo/parte/todo, e sempre que 

necessário repeti-lo diversas habilidades e suas partes, para estes consolidem. 

 

1.3. 1.As Habilidades Motoras Aquáticas  

“No meio aquático, tal como no meio terrestre, a aquisição de habilidades motoras 

mais complexas e específicas depende da prévia aquisição, apropriação e domínio de 

habilidades mais simples” (Palmer,1990:10). 
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A representação esquemática da adaptação do modelo de Gallahue (1982), proposto 

por Langendorfer e Bruya (1995) ilustrado por Barbosa & Queirós (2004), encontra-se 

ilustrada na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. As Habilidades Motoras Aquáticas Básicas 

 No que se reporta às habilidades motoras aquáticas básicas e segundo Vasconcelos 

Raposo (1978, citado por Barbosa & Queirós, 2004) 

Apenas se refere ao equilíbrio e à respiração, como 

elementos a abordar no processo de adaptação ao novo 

meio. Todavia, tradicionalmente são consideradas como 

componentes da adaptação ao meio aquático, ou seja, 

como sendo habilidades motoras aquáticas básicas: a 

respiração, o equilíbrio – que inclui as rotações e os saltos 

– e a propulsão (p.11). 

 Segundo Moreno e Garcia (1996, citado por Barbosa & Queirós, 2004:11), “as 

habilidades aquáticas básicas, acrescentaram os lançamentos e as recepções, o ritmo, os 

reboques, a flutuação e a familiarização inicial com o meio”.  

Figura 2- Adaptação do modelo de desenvolvimento das habilidades motoras de 

Gallahue (1982), de acordo com Langendorfer e Bruya (1995) 

Fonte: Barbosa & Queirós (2004:10) 
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Mais tarde, Moreno e Sanmartin (1998, citados por Barbosa & Queirós, 2004:10), 

“procuraram uma melhor sistematização destas habilidades. Assim, propuseram a 

abordagem das rotações, dos deslocamentos (que incorporam a propulsão e os saltos), das 

manipulações (que os lançamentos e as recepções) e dos equilíbrios (também abarcando as 

flutuações e a respiração”. 

 Na abordagem a esta fase, Navarro (1995) sugere saltos, das rotações, dos 

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

Barbosa & Queirós (2004), são fatores essenciais para a posterior prática da Natação numa 

perspetiva utilitária e desportiva, a respiração, a flutuação e a propulsão. 

 De acordo com Barbosa & Queirós (2004) 

Em síntese, serão habilidades motoras 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 batimentos, os lançamentos e as recepções 

(p.11). 

1.3.2. Equilíbrio  

Segundo Mota (1990, citado por Barbosa & Queirós, 2004), o domínio do equilíbrio no 

meio aquático está intimamente ligado com o domínio da propulsão, pois 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. 

Na opinião de Abrantes (1979, citado por Barbosa & Queirós, 2004), o equilíbrio altera-se 

através da respiração e da modificação da posição relativa dos segmentos corporais. 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. 

Também relacionado com o equilíbrio está a flutuação. Conforme Vilas-Boas (1984), a 

flutuação é a expressão mecânica entre a densidade de um corpo e a densidade do líquido 

onde esse corpo se encontra mergulhado. Um corpo apresenta uma flutuabilidade positiva 
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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. 

De acordo com (Mota, (1990; Moreno e Garcia, 1996, citados por Barbosa & Queirós, 

2004), a abordagem da flutuação nesta fase é importante, para criar nos alunos uma 

consciencialização dessa possibilidade no meio aquático, a qual não é “vivenciável” no 

meio terrestre.  

1.3.3. Propulsão  

As alterações em termos de equilíbrio devem-se a diferenças no mecanismo propulsivo 

utilizado no meio aquático. 

Segundo Barbosa & Queirós (2004)  

A Força Propulsiva Efectiva, em condições de 

escoamento estável, decorre da componente na direcção 

do deslocamento da resultante entre a Força de Arrasto. 

Acresce-se que quanto menor for a intensidade da Força 

de Arrasto Hidrodinâmico oposta à direcção de 

deslocamento do sujeito, maior será a velocidade de nado 

para uma dada intensidade Força Propulsiva. Assim, o 

aumento da velocidade de nado decorre do aumento da 

intensidade da Força Propulsiva e da diminuição da 

intensidade das diversas componentes da Força de Arrasto 

Hidrodinâmico oposta à direcção do deslocamento do 

sujeito, isto é, do Arrasto de Fricção, do Arrasto de 

Pressão e do Arrasto de Onda (p.14).  

1.3.4. Respiração  

 Segundo Holmér (1974, citado por Barbosa & Queirós, 2004), uma das principais 

limitações impostas pela passagem à posição horizontal, relaciona-se com a necessidade de 

imersão da face, a qual se constitui como uma limitação da função ventilatória. Ou seja o 

mecanismo respiratório sofre algumas alterações quando o sujeito se encontra no meio 
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aquático, devido à face se encontrar temporariamente imersa e das características físicas 

desse mesmo meio, nomeadamente o facto de este ser mais denso que o ar.  

 “Logo, o trabalho de aperfeiçoamento da respiração pressupõe a criação de um 

automatismo respiratório necessariamente diferente do automatismo inato (Mota, 1990, 

citado por Barbosa & Queirós, 2004:15). 

1.3.5. Manipulações  

 Segundo Moreno e Sanmartín (1990, citado por Barbosa & Queirós, 2004)  

as manipulações consistem em manter uma relação de 

interacção entre individuo e um ou vários objectos, 

permintindo explorá-lo(s) e, simultaneamente, explorar 

todas as suas possibilidades. No caso concreto das 

actividades aquáticas, esses objectos são usualmente 

materiais auxiliares como por exemplo, as placas, as 

barras para efectuar imersões ou, os flutuadores (p.15). 

 Considera-se casos particulares de manipulações, aquelas que são realizadas com as 

bolas, como sejam os batimentos, os lançamentos, os passes e as receções. Os lançamentos 

podem ser realizados a um determinado alvo – ou não – com o próprio corpo ou com 

outro(s) objetos(s), no caso do objeto ser lançado a um outro individuo que por sua vez o 

recebe, denomina-se de passe. Já as receções poderão ser efetuadas com determinada parte 

do corpo, parado ou em movimento. 

 



 

 

 

 

 

PARTE II - Contextualização do Local de Estágio 
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1. Contextualização Geográfica do Local de Estágio 

 O estágio foi realizado na Associação Desportiva do Bairro dos Anjos, na 

modalidade de natação, que tem as suas instalações no Complexo de Piscinas Municipais 

de Leiria. A Cidade de Leiria, de acordo com informação disponibilizada no site oficial da 

Câmara Municipal de Leiria (s/d) é uma cidade portuguesa constituída por vinte e nove 

freguesias, com 126 897 habitantes, inserida no concelho com 565,1 km² de área. Do 

Distrito de Leiria consta, segundo os Censos 2011, uma população residente de 50 600 

habitantes. O Distrito está confinado: a Norte com o Concelho de Pombal, a Este com os 

concelhos de Pombal e de Ourém, a Sul com os concelhos da Batalha e de Porto de Mós e a 

Oeste é limitado pelo Concelho da Marinha Grande e pelo Oceano Atlântico.  

 O Distrito fica inserido na Região Centro e situa-se na Zona do Pinhal Litoral, 

apresentando-se como área de grande influência socioeconómica e fortemente 

representativa do total da região.  

 

2. História do Clube 

 A Associação Desportiva do Bairro dos Anjos (ADBA) foi fundada no dia 1 de 

Março de 1984, pelo Sr. Mário Monteiro e pelo Sr. Basílio. Durante um jogo de chinquilho 

realizado no parque do avião, surge a ideia entre os dois amigos de formarem a Associação 

Desportiva do Bairro dos Anjos. As primeiras modalidades da Associação foram a pesca e 

o chinquilho.  

 Mais tarde foram introduzidas outras modalidades como o basquetebol e o andebol 

com participações nos campeonatos distrital e nacional.  

 A imagem de marca da ADBA é a organização das marchas nos santos populares 

que é realizada há mais de um quarto de século. 

 A natação na associação teve início em meados dos anos 80, tendo sofrido uma 

interrupção poucos anos depois. 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 2012/2013 

 

19 

 

 Nos últimos 4 anos a Associação tem crescido, 

assim como o número de inscrições, devido à qualidade 

que o clube apresentou, fruto da estrutura profissional 

que tem. A afirmação deste projeto é hoje uma realidade 

conhecida na cidade de Leiria, com a introdução da 

mascote a que se deu o nome, por associação das duas 

primeiras letras do sócio fundador número 1, Basílio – 

Mascote da ADBA. 

 Apesar da Associação se designar Associação 

Desportiva do Bairro dos Anjos (ADBA), a secção da Natação designa-se por Bairro dos 

Anjos (BA).  

 A modalidade de Natação do Bairro dos Anjos (BA) encontra-se situada no 

Complexo das Piscinas Municipais, em pleno centro de Leiria, mais propriamente na 

Avenida Bernardino Pimenta, junto da margem direita do rio Lis. No entanto, as 

modalidades de Atletismo e Pentatlo Moderno encontram-se situadas no Estádio Municipal 

Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, que fica perto das piscinas municipais (banatacao, s/d). 

 

3. Caraterização das Instalações  

3.1. Complexo de Piscinas Municipais de Leiria 

 Segundo informação disponibilizada no site oficial da Câmara Municipal de Leiria 

(s/d) é possível referir que a secção administrativa e técnica do Bairro dos Anjos (BA) está 

inserida numa zona de gabinetes, dentro do complexo das Piscinas Municipais, onde estão 

inseridas várias associações distritais e onde o Bairro dos Anjos (BA) tem: três gabinetes, 

duas secretarias e um gabinete técnico. Nestes locais são tratados assuntos referentes à 

Natação, ao Atletismo e ao Pentatlo Moderno. 

 No que diz respeito à estrutura física do complexo de piscinas de Leiria, o Bairro 

dos Anjos (BA) usufrui de 3 piscinas sendo estas designadas pelas letras A, B e C. 

Ilustração 1 - Mascote do BA – Basílio 

(Fonte: http://banatacao.com) 
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 A piscina A tem: 1,10 m de profundidade, 25 m de comprimento, 16,5 m de largura 

e 8 pistas. A piscina B tem: 2,00 m de profundidade, 25 m de comprimento, 18,5 m de 

largura e 8 pistas. A piscina C tem uma profundidade que varia entre os 40 cm e os 110 cm, 

16,5 m de comprimento e 5 m largura.  

 Os três balneários, feminino, masculino e infantil, são constituídos por cabines, 

bancos, cacifos, com casas de banho, e uma zona de banho coletiva e individual com 

respetivos tapetes de segurança. 

 No espaço envolvente às piscinas encontramos também três salas de Fitness e um 

Ginásio de musculação e cárdio, em que só uma destas pertence à ao Bairro dos Anjos 

(BA), como ginásio de apoio à competição de Natação.  

 

3.2. Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa 

Recursos  

 De acordo com informação disponibilizada no site oficial da Câmara Municipal de 

Leiria (s/d.) pode-se dizer que as instalações do Estádio Municipal são constituídas por um 

campo relvado - com 104 m de comprimento e 66 de largura, bancadas para uma lotação de 

23 888 pessoas, pista de atletismo - tartan com 8 pistas de 400 m, zona de lançamentos e de 

saltos. Este também contém uma sala do Pentatlo Moderno que pertence à Associação 

Desportiva do Bairro dos Anjos (ADBA) para a prática de tiro e esgrima. O Estádio tem 

ainda camarotes, devidamente preparados, que são rentabilizados de várias formas. O 

Bairro dos Anjos (BA) aluga dois camarotes, para as férias desportivas, utilizando um para 

servir refeições e o outro para sala de atividades/lazer.  

 

4. Recursos Humanos da Associação Desportiva do Bairro dos Anjos   

4.1. Recursos Humanos da ADBA  

 A direção do clube da Associação Desportiva do Bairro dos Anjos (ADBA) é 

constituída por 12 elementos, entre os quais: o Presidente da Assembleia Geral, o Vice-
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presidente, dois secretários, o Presidente do Conselho Fiscal, o Relator, o Vogal, o 

Presidente da Direção, o Vice-presidente da Direção, o Vice-presidente Desportivo, o Vice-

-presidente Recreativo e o Tesoureiro, como se pode ver no Anexo II. 

4.2. Recursos Humanos da Natação 

 O organigrama seguinte expõe a estrutura da Direção Técnica da Natação e todos os 

técnicos do BA das Piscinas Municipais de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Modalidades 

 As modalidades que a ADBA oferece dividem-se em quatro áreas, nomeadamente 

aquáticas, fitness time, atletismo e pentatlo moderno.

Aquáticas 

 Escola de Natação: 

 Pinguins 0: AMA; 

 Golfinhos 1B: AMA; 

 Golfinhos 1A: AMA;  

 Golfinhos 2: AMA; 

Ilustração 2 - Organigrama da Direção Técnica da 

Natação 

 

Ilustração 3 - Técnicos da ADBA Leiria 

(Fonte: http://banatacao.com) 
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 Tubarões 3B: Aprendizagem;  

 Tubarões 3A: Aprendizagem;  

 Tubarões 4: Aprendizagem/  

Aperfeiçoamento;  

 Supertubarões: Pré- competição;    

 Natação para adultos A: AMA; 

 Natação para adultos B: Aprendizagem; 

 Natação para adultos C: Aperfeiçoamento. 

  

 Competição: 

 Natação Pura; 

 Natação Sincronizada; 

 Masters;  

 Natação Adaptada; 

 Pólo Aquático.  

 

 Fitness Aquático: 

 Hidroginástica. 

Fitness Time 

 Zumba;  

 Ginástica Localizada; 

 Aeróbica; 

  Step; 

  GAP; 

 Treino em circuito com Bola 

Suíça. 

Atletismo 

 Salto em Comprimento; 

 Triplo Salto; 

 Barreiras;  

 Fundo;  

 Meio Fundo; 

 Lançamento do Martelo;  

 .Lançamento do dardo. 

 

 

Pentatlo Moderno  

 Natação; 

 Combinado (tiro e corrida); 

 Esgrima.  
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6. Material de Natação 

 O BA dispõe de boas condições à prática pedagógica e o ginásio encontra-se bem 

equipado. O Ginásio foi um investimento no início desta época.  

 A piscina também se encontra bem equipada e foi adquirido material novo, este ano, 

devido à inscrição de mais utentes. 

 O material para utilização aquática não é só para a prática pedagógica mas também 

para o treino de alta competição. Este, atualmente existe em quantidades suficientes para a 

utilização de todos os grupos para a prática pedagógica. 

 

7. Caracterização das áreas instruídas  

7.1. Escola de Natação  

 A Escola de Natação gere tudo o que diz respeito à aprendizagem das capacidades 

aquáticas na modalidade de Natação. Todos os novos alunos que chegam ao clube passam 

por uma aula de avaliação, onde se observam as competências do aluno, para 

posteriormente ser inserido num determinado nível de aprendizagem. 

 

7.1.2. Pinguins 0 - Adaptação ao Meio Aquático (AMA) 

 Os Pinguins 0 é o nome do primeiro nível da AMA, a natação para bebés. Este é 

constituído pelo aluno e pelo respetivo acompanhante. As turmas dos Pinguins 0 são 

compostas por cerca de oito alunos, com idades compreendidas entre os 11 meses e os 32 

meses, com autonomia da marcha.  

 O objetivo geral deste nível é promover a primeira adaptação ao meio aquático, pois 

para muitos é o primeiro contacto com a água. Posteriormente desenvolve-se a autonomia 

no meio aquático. 
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7.1.3. Golfinhos 1B / 1A / 2 

 Os Golfinhos é o nome dado ao segundo nível da AMA. Este nível pode ser 

dividido em três subníveis que são: o 1B no qual os alunos têm pouca ou nenhuma 

autonomia; o 1A no qual os alunos já têm alguma autonomia; e o 2 no qual os alunos já têm 

autonomia, já têm o AMA feito. Este nível é constituído por alunos dos 3 aos 5 anos, que 

depois são distribuídos segundo os subníveis 1B, 1A e 2.  

 Cada turma de golfinhos 1B deve ter cerca de oito alunos, a turma de golfinhos 1A 

deve ter dez alunos e a turma de golfinhos 2 deve ter doze alunos. Este nível é o que tem 

mais turmas. 

 Os conteúdos a desenvolver neste nível incidem nas habilidades motoras aquáticas 

básicas, como o equilíbrio, a propulsão, a respiração e as manipulações. 

 

7.1.4. Criança com Paralisia Cerebral 

 Dentro do nível dos Golfinhos está inserida uma menina de 8 anos que sofre de 

Paralisia Cerebral. Esta criança estava inserida numa turma de Golfinhos 2, na qual eu 

ingressei como professora cooperante. Eu tinha que ajudar a Matilde a fazer os exercícios 

quando chegava a vez dela, pois ela fazia tudo igual aos outros, mas demorava mais tempo 

o que tornava a aula muito parada para ela e para os outros e eu sugeri ao coordenador que 

ela fizesse o mesmo que os outros, mas num espaço só para ela e assim passei a ser a 

professora principal da Matilde. Ela iniciou na piscina A e depois mudou-se para a piscina 

C porque tem água mais quente, o que faz com que ela se consiga movimentar mais 

rapidamente, melhorando o seu empenho e consequentemente o seu rendimento e a sua 

evolução. 

  A Matilde já anda na natação há vários anos e esteve sempre integrada numa turma, 

mas só agora é que se desenvolveu um trabalho individual com ela.  

 Os conteúdos a desenvolver neste caso foram: muito trabalho de mobilidade 

principalmente, muito tempo de desempenho motor e aprendizagem das técnicas 

rudimentares (crol e costas).  
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7.1.5. Tubarões 3B / 3A / 4 – Aprendizagem 

 Os Tubarões é o nome atribuído a um dos níveis de aprendizagem. Este nível pode 

ser dividido em quatro subníveis, que são o 3B, no qual os alunos apresentam autonomia e 

iniciam as técnicas de nado rudimentar (crol e costas), o 3A no qual os alunos têm 

autonomia e já começam a dominar o nado rudimentar de crol e costas. No 4 os alunos têm 

total autonomia e já têm controlo sob as técnicas de nado rudimentar (crol e costas) e 

iniciam as técnicas de bruços e mariposa de forma muito rudimentar. 

 Este nível é constituído por alunos dos 6 aos 14 anos, onde depois são distribuídos 

segundo os subníveis 3B, 3A e 4. Cada turma de Tubarões 3B deve ter cerca de doze alunos 

e as turmas de Tubarões 3A e 4 devem ter quinze alunos cada. Neste nível ainda existem 

muitas turmas, principalmente dos Tubarões 3B e 3A. A minha intervenção prática com 

este nível foi em aulas de substituição, como substituta de outros professores.  

 Os conteúdos a desenvolver neste nível incidem na aprendizagem das técnicas de 

nado rudimentar (crol e costas) e de bruços e mariposa, posteriormente o seu 

aperfeiçoamento nos Tubarões 4. 

 

7.1.6. Natação para adultos  

 A natação para adultos está dividida em três níveis o A, o B e o C. O nível A é a 

AMA, no nível B a aprendizagem das técnicas de nado, e o nível C o aperfeiçoamento das 

técnicas de nado.  

 Estes níveis são constituídos por alunos a partir dos 14 anos de idade. Cada turma 

deve ter cerca de doze alunos. Neste nível não existem muitas turmas, principalmente do 

nível C. 

 Os conteúdos a desenvolver neste nível incidem nos primeiros contatos com a água, 

na aquisição de autonomia aquática, e aprendizagem das técnicas desportivas da natação e 

posteriormente o aperfeiçoar das mesmas.  
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7.2. Hidroginástica 

A Hidroginástica é uma vertente da natação e é praticada por alunos acima dos 14 

anos de idade. Cada turma deve ter cerca de dez alunos por pista. Para além de existirem 

muitas turmas de hidroginástica, também por cada turma existem muitos alunos. 

 Os conteúdos a desenvolver nesta vertente são muito tempo de empenhamento 

motor, pois o objetivo é a prática regular de atividade física, melhoria e manutenção da 

condição física. 

 

7.3. Pré competição – Supertubarões  

 Os Supertubarões estão inseridos num projeto de captação de atletas para a 

competição, no qual eu também estive incluída como professora / treinadora cooperante. Os 

alunos deste nível apresentam idades entre os 8 a 12 anos, e são alunos da Escola de 

Natação da ADBA de várias turmas de aprendizagem de tubarões 4 ou alguns de tubarões 

3A, que já apresentem competências técnicas.  

Estes alunos continuam a pertencer às turmas onde foram inseridos no início do ano 

letivo, contudo por pertencerem aos Supertubarões têm uma aula suplementar. Esta aula é 

um treino com mais intensidade e onde se trabalha muito a parte técnica. 
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1. Objetivos  

 Nesta parte menciono os objetivos gerais do meu Estágio, contudo também procurei 

identificar, em cada modalidade em que intervim, os objetivos específicos a atingir.  

1.1. Objetivos Gerais  

  Obter novos conhecimentos e aplicar todos os conhecimentos já adquiridos 

ao longo da minha formação académica; 

  Contactar com situações reais, a fim de poder experimentar situações 

concretas, através de uma visão objetiva do mercado de trabalho que me 

espera quando terminar o curso; 

 Conhecer e compreender a prática da Instituição, saber mais sobre cada 

modalidade, mas principalmente sobre a modalidade de Natação; 

  Utilizar/adequar a metodologia de ensino mais correta, atendendo à 

especificidade das tarefas; 

  Ser capaz de, através de observações de aulas, planear adequadamente uma 

aula para qualquer nível da Escola de Natação; 

 Compreender/desenvolver as Relações Humanas com os companheiros de 

trabalho e com os utentes, tendo em conta as faixas etárias, bem como os 

objetivos que elas exigem.   

 

1.1. Objetivos Específicos da Escola de Natação - AMA  

1.1.1. Objetivos para aula de Golfinhos 1B  

 Promover a adaptação dos alunos ao meio Aquático; 

 Dominar critérios fundamentais para o desenvolvimento da AMA; 

 Planear adequadamente as aulas; 

 Adquirir competências práticas para lecionar as aulas; 

 Ser capaz de resolver os problemas que vão surgindo; 
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 Dinamizar a aula; 

 Cativar os alunos com os exercícios a lecionar; 

 Fazer com que os alunos consigam realizar todos os parâmetros a 

avaliar neste nível (ver no Dossier de Estágio). 

 

1.1.2. Objetivos para aula de Golfinhos 1A  

 Dominar critérios fundamentais para o desenvolvimento da AMA; 

 Planear adequadamente as aulas; 

 Adquirir competências práticas para lecionar as aulas; 

 Ser capaz de resolver os problemas que vão surgindo; 

 Dinamizar a aula; 

 Cativar os alunos com os exercícios a lecionar; 

 Fazer com que os alunos consigam realizar todos os parâmetros a 

avaliar neste nível (ver no Dossier de Estágio). 

 

1.1.3. Objetivos para aula de uma Criança com Paralisia Cerebral 

 Dominar critérios fundamentais para o desenvolvimento da AMA; 

 Planear adequadamente as aulas; 

 Adquirir competências práticas para lecionar as aulas; 

 Ser capaz de resolver os problemas que vão surgindo; 

 Exercitar a aluna com muito tempo de empenhamento motor; 

 Fazer com que a aluna consiga ter muita mobilidade dentro de água 

para a ajudar a andar em meio terrestre. 

1.2. Objetivos Específicos da Hidroginástica 

 Saber executar os movimentos dentro de água; 

 Dominar critérios fundamentais da Hidroginástica; 

 Planear adequadamente uma aula; 
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 Adquirir competências práticas para lecionar as aulas; 

 Ser capaz de adequar a aula perante a população que temos; 

 Ser capaz de executar a aula com diversos tipos de materiais 

aquáticos. 

1.3. Objetivos Específicos da Pré-Competição - Supertubarões  

 Dominar critérios fundamentais ao desenvolvimento das técnicas de 

crol e costas; 

 Introduzir técnicas de bruços e mariposa; 

 Corrigir adequadamente todos os erros técnicos de todos aos estilos 

de natação.  

2. Horário 

 O meu horário de estágio foi quase sempre o mesmo, tendo sofrido pequenas 

alterações por me ter sido dada a oportunidade de poder ministrar mais aulas, ao longo do 

estágio (ver o Anexo III). 

  

3. Planeamento 

 Neste ponto encontra-se a contextualização das atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio (ver o Anexo IV).  

 Ao longo deste período cooperei com Associação Desportiva do Bairro dos Anjos 

(ADBA), mais propriamente na modalidade de natação e em todas as atividades em que a 

natação participava. 

 A minha intervenção no estágio curricular foi essencialmente a observação e alguma 

intervenção prática nas aulas da Escola de Natação e de Hidroginástica, contudo, o 

Professor Nuno proporcionou-me a possibilidade de realizar outras atividades, tais como 

intervenção prática em vários níveis de aprendizagem como professora de substituição, 

poder lecionar, pelo menos, uma aula de hidroginástica, poder ser uma das monitoras das 

férias desportivas, criar iniciativas como “Vamos ao Circo”, a “Caminhada dos Reis”, 
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ajudar na realização da Aula de Hidro Carnavalesca, participar na Semana da Fotografia e 

no espetáculo da Pequena Sereia, criar / idealizar o circuito de Carnaval e participar no 

Sarau de Atividades Aquáticas. 

 Na área da Escola de Natação tive uma participação ativa nas aulas da pré-

competição, iniciação às técnicas e principalmente nas da AMA, Golfinhos 1B e 1A. Numa 

primeira fase, estive em observação de aulas dadas pelos vários professores da Escola de 

Natação, em Outubro lecionei algumas aulas e posteriormente dinamizei várias aulas 

sozinha. Aos sábados observava sempre aulas. 

 

4. Atividades Desenvolvidas  

 Neste ponto é feita a descrição de todas as atividades desenvolvidas ao longo do 

período de estágio. Para além da descrição faço abordagem a alguns aspetos que acho 

importantes, como as dificuldades sentidas em algumas áreas.  

4.1. Escola de Natação 

4.1.1. AMA para Golfinhos 1B 

 As aulas dos Golfinhos 1B decorriam às sextas-feiras nas piscinas de Leiria, entre as 

10:00 h e as 10:45 h. Os alunos que frequentavam esta aula tinham idades compreendidas 

entre os três e os quatro anos. Esta turma era constituída por oito alunos. 

 As aulas eram planeadas antecipadamente pelo Professor Tiago Fazendeiro e por 

mim, sendo ele o professor responsável pela turma.  

 O objetivo fundamental das aulas era conseguir que os alunos alcançassem os 

parâmetros de avaliação estipulados pela Escola de Natação para o nível em questão, como 

se pode ver no Dossier de Estágio.  

Inicialmente, a minha função nesta aula era como professora cooperante (ou seja, até 

outubro), posteriormente, em novembro, comecei a colaborar na elaboração dos planos e na 

intervenção prática da aula (estes encontram-se no Dossier de Estágio e no Anexo V).  
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4.1.2. AMA para Golfinhos 1A 

 As aulas dos Golfinhos 1A e decorriam às quintas-feiras nas piscinas de Leiria, 

entre as 17:15 h e as 18:00 h. Os alunos que frequentavam esta aula tinham cinco anos de 

idade. Esta turma era constituída por seis alunos e eu era a professora responsável pela 

mesma. 

 As aulas eram planeadas antecipadamente só por mim, no entanto o Professor Nuno 

Santos (meu coordenador), verificava sempre os planos antes de serem lecionados.  

 O objetivo fundamental das aulas era conseguir que os alunos alcançassem os 

parâmetros de avaliação estipulados pela Escola de Natação para o nível em questão, como 

se pode ver no Dossier de Estágio.  

 Inicialmente, a minha função nesta aula era como professora, como desempenhei 

bem o papel acabei por ficar com esta turma até ao final (ou seja, de outubro até junho). 

Elaborava os planos e realizava a intervenção prática na aula (estes planos encontram-se no 

Dossier de Estágio e no Anexo VI, um exemplar). 

 

4.1.3. AMA para Criança com Paralisia Cerebral 

 A menina com Paralisia Cerebral chama-se Matilde e tem 8 anos. Ela estava 

inserida numa turma de Golfinhos 2 às terças e sextas-feiras, no horário das 18:15 h até às 

19:00 h. 

 Inicialmente, o Professor Nuno Santos pediu-me para auxiliar a Professora da 

Matilde, Joana Loureiro. Eu tinha que estar sempre dentro de água ao pé da Matilde e 

ajudá-la a fazer tudo para que a aula não perdesse o ritmo e os outros alunos não tivessem 

muito tempo parados. Posteriormente, depois de eu ter conversado com a Professora Joana, 

falei como o Professor Nuno e sugeri que a Matilde tivesse aula noutro espaço porque ela 

estava muito tempo parada em cada exercício. Nessa altura a Matilde tinha dificuldades em 

andar e não andava sozinha. Após o início das aulas, sozinha na piscina A, começou a 

notar-se diferença na mobilidade da Matilde, pois eu realizava muitos exercícios com ela 

durante os 45 minutos. No entanto esta não foi a última mudança, pois apesar de a Matilde 
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ter evoluído achei que podia evoluir ainda mais se começasse a ter aulas na piscina C, onde 

a temperatura da água é superior (água mais quente). 

 A Matilde, atualmente, e com o trabalho desenvolvido na água mais quente, já se 

movimenta melhor dentro e fora de água. A Matilde já consegue deslocar-se sozinha 

agarrada a uma parede o que antes não fazia. 

 As aulas eram planeadas antecipadamente por mim à quinta-feira, no entanto a 

estagiária Vanessa Xavier planeava e dava as aulas da terça-feira. Nós estipulamos, desde o 

início das aulas individuais da Matilde, que o objetivo principal era a mobilidade, eu dava 

mais enfâse a exercícios em decúbito ventral e ela em decúbito dorsal. 

 Pode-se ver no Dossier de Estágio todos os planos de aula e no Anexo VII encontra-

se um exemplar. 

 

4.1.4. AMA para Golfinhos 1B/1A/2 

 As aulas dos Golfinhos 1B/1A/2 decorriam às sextas-feiras nas piscinas de Leiria, 

entre as 16:00 h e as 16:45 h. Os alunos que frequentavam esta aula tinham entre três a 

cinco anos de idade. Esta turma era constituída por doze alunos, que vinham de um ATL e 

por isso, como não havia crianças suficientes para abrir mais que uma turma ficaram todos 

juntos. 

 Inicialmente esta turma estava com outro Professor à terça-feira e por motivos que 

eu desconheço, estes alunos passaram a ter aula à sexta-feira e por indisponibilidade do 

professor para continuar, comecei em abril a lecionar estas aulas tendo terminado em junho. 

 As aulas eram planeadas antecipadamente só por mim, no entanto o Professor Nuno 

Santos (meu coordenador), verificava sempre os planos antes de serem lecionados.  

 O objetivo fundamental das aulas era conseguir que os alunos alcançassem os 

parâmetros de avaliação estipulados pela Escola de Natação para o nível em questão, como 

se pode ver no Dossier de Estágio (ver o Anexo VIII). 
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4.1.5. Pré-Competição – Supertubarões 

 Os alunos inseridos nos Supertubarões tinham o treino às sextas-feiras às 18:15 h. 

Estes alunos continuam a pertencer às turmas onde foram inseridos no início do ano letivo, 

contudo, por pertencerem aos Supertubarões, têm uma aula suplementar. Esta aula é um 

treino com mais intensidade que uma aula e onde se trabalha muito a parte técnica. 

 Este treino era planeado antecipadamente pelo Professor Rui Gamito e eu cooperava 

com ele em todas as tarefas, atribuição de tarefas, bem como correções técnicas.  

 O objetivo fundamental deste treino era aperfeiçoar técnicas já adquiridas e ensinar 

técnicas novas como bruços e mariposa, para estes evoluírem e poderem estar aptos a entrar 

nos cadetes e poder participar em provas de competição. 

 

4.2. Aspetos importantes e dificuldades na AMA 

 Um aspeto notório a realçar é a relação estabelecida entre os alunos e os pais, outro 

aspeto notório foi a evolução que os alunos evidenciaram da primeira aula para a última, 

conseguindo assim atingir os objetivos específicos para os níveis em questão. Os objetivos 

da Escola de Natação foram concretizados e com bastante sucesso. 

 Ao longo do período de estágio senti algumas dificuldades nesta área, pois apesar de 

ser ex-nadadora, nunca tinha estado em contacto com crianças. 

 Inicialmente não me sentia à vontade, no entanto com as aulas observadas e com as 

alunas lecionadas como Professora Principal, fui ultrapassando esta dificuldade e no final 

sentia-me totalmente à vontade para dar qualquer aula. 

 A Matilde ganhou mais mobilidade dentro de água com as tarefas que eu lhe 

propunha. É extremamente gratificante ver que ela, com as aulas de natação planeadas por 

mim, conseguiu ganhar mais mobilidade dentro e fora de água. Orgulho-me do trabalho que 

fiz com ela, principalmente porque senti que a ajudei na sua mobilidade. 
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4.3. Hidroginástica  

 Os alunos inseridos na aula de hidroginástica tinham idade superior aos desaseis 

anos. As aulas desta turma, em que eu participava como cooperante, decorriam às terças e 

quintas-feiras, a partir das 19:45 h, no entanto eu só podia estar presente nas aulas da 

quinta-feira. 

 Nesta aula era dada grande intensidade aos exercícios e muitas repetições, pois a 

maior parte dos alunos que frequentam esta aula têm como objetivos principais: perder 

peso, praticar regularmente atividade física e melhorar e manter a condição física. 

 Esta aula era dada pelo Professor Nuno Santos e eu fazia todas as aulas, dentro de 

água. Na minha última aula ministrei-a durante a maior parte do tempo e depois terminei a 

aula em conjunto com o Professor. 

  

4.4. Aspetos importantes e dificuldades na Hidroginástica 

 Um aspeto notório a realçar é a relação estabelecida com as alunas, outro aspeto 

notório é a ajuda sentida pelas alunas na minha primeira aula de hidroginástica como 

Professora, pois saber fazer dentro de água é muito diferente do que estar em frente a 30 

pessoas a dar uma aula e ter medo de falhar. 

 Ao longo do período de estágio senti algumas dificuldades nesta área, pois 

conseguia fazer os exercícios mas executá-los fora de água era totalmente diferente, no 

entanto com muito treino em frente ao espelho consegui corrigir os meus passos para poder 

dar uma aula de hidroginástica e até fiquei surpreendida comigo mesma. 

 

4.5. Atividades Complementares  

 Ao longo deste ponto vou mencionar as atividades complementares, tais como 

eventos realizados pelo clube na modalidade de Natação. 
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4.5.1. Festa de Natal 

 No dia 19 de dezembro realizou-se a Festa de Natal do Bairro dos Anjos “Vai ao 

Circo!” em Lisboa no Circo Victor Hugo Cardinali.  

 Esta ideia foi minha, num dos dias de estágio, quando me encontrava no gabinete 

técnico do clube a conversar com um dos responsáveis da natação, João Paulo Fróis, 

falávamos da festa de Natal do BA e eu perguntava como costumava ser e ele dizia que era 

uma festa no Teatro José Lúcio da Silva. Na sequência desta conversa eu perguntei se não 

podíamos mudar e ele disse para eu pensar e arranjar uma alternativa viável. Ao ver as 

notícias apercebi-me que o Circo Victor Hugo Cardinali estava em Lisboa. No dia seguinte 

falei da ideia de ir ao circo com o responsável, ao que ele referiu que iria propor à direção 

para ver o que decidiam. A direção aceitou e começámos a fazer cartazes para divulgar a 

Festa de Natal. Os interessados em ir ao circo tinham que efetuar uma inscrição para se 

proceder à marcação no circo. 

 Como se inscreveram muitas crianças, e para os pais ficarem descanados 

estipulamos desde início que para 10 crianças haveria um técnico responsável. Neste 

invento apenas poderiam participar as crianças com idade igual ou superior a cinco anos. O 

panfleto de divulgação encontra-se no Dossier de Estágio. 

 

4.5.2. Circuito de Natal 

 Nos dias 20, 21 e 22 de dezembro realizou-se o Circuito de Natal no Complexo de 

Piscinas Municipais de Leiria. Este Circuito é feito com o intuito das crianças quebrarem as 

rotinas das aulas uma vez que vão de férias. Este Circuito realiza-se à quinta-feira, à sexta-

feira e ao sábado, para abranger a maior parte dos alunos e assim poderem festejar a época 

natalícia.  

  O Circuito foi idealizado pelo Professor Artur da Escola de Natação, tendo se 

ocupado 2 pistas divididas por várias estações. Cada estação tinha um Professor da Escola 

de Natação, que ia rodando com os que estavam de fora a supervisionar. Eu estive dentro de 

água numa das estações e posteriormente estive a tirar fotografias. 
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 O Circuito foi feito na Piscina A, antes da primeira aula da tarde até última do dia, 

para que assim pudéssemos abranger um maior número de alunos, sendo que os Pinguins e 

Golfinhos 1B têm um circuito montado na Piscina C, idealizado pela Professora Stephanie. 

 Os alunos Tubarões 4 tiveram aulas normais e todos os outros estiveram inseridos 

no Circuito pois este estava idealizado de modo a que todos pudessem realizá-lo. 

  

4.5.3. Caminhada dos Reis 

 Para comemorar o dia de Reis, no domingo, 6 de janeiro realizou-se a “Caminhada 

dos Reis” pela Cidade de Leiria. 

 Esta Caminhada teve início no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria, 

seguindo em direção ao Castelo, passando pela zona histórica da Cidade até ao Parque do 

Avião onde se encontra a Sede do Clube. 

 Na Sede foi servido um chá e umas bolachas a quem queria e depois um dos 

Professores realizou uma aula de Aeróbica para quem quis participar. 

 Depois de todos os participantes terem recuperado da aula, iniciamos outra vez a 

caminhada em direção às Piscinas onde realizámos todos, uns alongamentos e tiramos uma 

fotografia de grupo. 

 

4.5.4. Circuito de Carnaval 

 Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro realizou-se o Circuito de Carnaval no Complexo de 

Piscinas Municipais de Leiria. Este Circuito é feito com o intuito das crianças quebrarem as 

rotinas das aulas uma vez que vão de férias. Este sendo executado na quinta-feira, na sexta-

feira e no sábado, abrange a maior parte dos alunos, para que possam festejar a época 

carnavalesca.  

  O Professor Nuno pediu-me para idealizar o Circuito. Eu tentei ser criativa e criar 

exercícios novos e simples mas como não tenho muita experiência, e o que parece fácil 

dentro de água torna-se difícil, contei com a ajuda da Vanessa e do David, que estavam a 

realizar estágio profissional. Uma semana antes fomos ver se todos os exercícios planeados 
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se conseguiam colocar em prática. Verificámos que alguns exercícios tinham de ser 

alterados, para que nos dias da realização do Circuito resultassem.   

 Neste Circuito como no de Natal, foi idealizado um para a Piscina A e outro para a 

Piscina C, idealizado pela Professora Stephanie. Na Piscina A o Circuito onde eu me 

encontrava dentro de água, ocupava 3 pistas, cada uma dividida por várias estações, onde se 

encontrava um Professor da Escola de Natação, que iam rodando com os que estavam de 

fora a supervisionar. 

 Os alunos Tubarões 4 tiveram aulas normais e todos os outros estiveram inseridos 

no Circuito pois este estava feito de modo a que todos pudessem realizá-lo.  

 

4.5.5. Aula de Hidro Carnavalesca - “Chamem a Polícia” 

 No dia 7 de fevereiro realizou-se uma aula de hidroginástica carnavalesca intitulada 

“Chamem a Polícia” no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria. Este Circuito foi 

idealizado com o intuito das crianças quebrarem as rotinas das aulas uma vez que 

posteriormente iriam de férias. Este sendo realizado na quinta-feira, na sexta-feira e no 

sábado, abrange a maior parte dos alunos de forma a que todos pudessem festejar a época 

carnavalesca.  

 Eu participei na organização, na decoração do espaço e tirei fotos do evento. 

 

4.5.6. Férias Desportivas – “Páscoa com os Anjos” 

 As Férias Desportivas realizaram-se durante 2 semanas, entre 18 a 27 de Março, 

contudo como eu tinha aulas só pude colaborar nestas férias na quinta-feira. 

 Estas atividades realizaram-se dentro do Estádio Doutor Magalhães Pessoa 

maioritariamente onde os participantes também almoçavam, faziam atividades de 

Atletismo, de Esgrima, de Tiro, de Futebol, jogos tradicionais, trabalhos manuais, gincana, 

bem como “a caça ao ovo da Páscoa” e onde eu também estive presente. Num dos dias das 

férias foram à Marinha Grande jogar mini-golfe entre outras atividades, no qual eu não 

participei. 
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 Depois destas atividades, todos os dias tinham atividades aquáticas, tendo eu 

participado em algumas. 

 

4.5.7. Semana da Fotografia  

 Entre os dias 13 e 24 de abril realizou-se a Semana da Fotografia no Complexo de 

Piscinas Municipais de Leiria para todas as crianças da Escola de Natação do BA, cujos 

pais autorizassem a sua participação. 

 Nesta semana normalmente é contratado um senhor que tira fotos a todos os alunos, 

que têm autorização dos pais. São tiradas várias fotografias debaixo de água, individuais e 

em grupo, que depois são colocadas em dossiers, através, dos quais os pais podem escolher, 

para posteriormente serem reveladas no tamanho que quiserem através da secretaria do BA. 

 

4.5.8. Espetáculo da Pequena Sereia  

 No dia 7 de junho realizou-se o Espetáculo da Pequena Sereia no Complexo de 

Piscinas Municipais de Leiria. Este espetáculo foi realizado pela equipa de sincronizada do 

BA e pela escola de dança Anarela, onde eles fizeram as partes do espetáculo fora de água e 

a sincronizada dentro de água. Este espetáculo ocupou a Piscina B e todo o espaço em 

volta, e por isso foi necessário decorar todo esse espaço, na sexta-feira dia7 de junho.  

 O espetáculo era só para ser realizado na sexta-feira dia 7, mas como os bilhetes 

foram todos vendidos e havia mais pessoas interessadas, realizou-se um novo espetáculo no 

sábado dia 8. 

 

4.5.9. Sarau de Atividades Aquáticas – “Arraial do Basílio” 

 No dia 8 de junho realizou-se o Sarau de Atividades Aquáticas – “Arraial do 

Basílio” no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria. Este Sarau realizou-se no sábado à 

tarde, onde puderam participar todas as crianças inscritas na Escola de Natação do BA. 

 Para este Sarau foi utilizado o espaço envolvente do Complexo das Piscinas 

Municipais de Leiria com atividades de rua, com atividades de Esgrima, de Atletismo, de 
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Ténis, de Voleibol e de Futebol, para todos os níveis a partir dos Golfinhos 1A e o 

Cantinho do Basílio para os mais pequenos, os níveis até os Golfinhos 1B. As tarefas a 

realizar em cada estação eram adaptadas a cada grupo. 

 Dentro do complexo foram utilizadas todas as piscinas, a Piscina B (piscina de 

competição), realização de mini provas de águas abertas, polo aquático, estafetas e surf. 

Estas atividades eram realizadas pelos Tubarões 3B, 3A e 4. Na Piscina A foi feito um 

circuito para os Golfinhos 1A e 2, que ocupou a piscina quase toda, deixando ¼ desta para 

uma mega aula de hidroginástica. Metade da Piscina C (chapinheiro) era para os Pinguins 0 

e seus acompanhantes e a outra metade tinha um circuito para os Golfinhos 1B. 

 Todos os alunos estavam divididos por níveis de natação e agrupados entre 10 a 12 

elementos e cada um tinha dois guias que eram os atletas da competição. Os níveis mais 

baixos (Golfinhos 1B) tinham menos elementos por grupo e tinham três guias por grupo. 

Todas as crianças foram identificadas com um número do grupo e todos tinham um cartão 

de identificação do grupo. 

 Eu ajudei na montagem das diversas atividades, auxiliei o cais, estive dentro da 

Piscina C e tirei fotografias entre outras coisas. 

4.6. Atividades de divulgação  

 Ao longo deste ponto vou mencionar as atividades nas quais só ajudei na 

divulgação, pois não podia estar presente por motivos pessoais e académicos. Os eventos 

que ajudei a divulgar foram: 

4.6.1. Festa de Natal – “Vamos ao Circo” 

 

4.6.2. Festival da Escola ADBA (4 de maio) 

 No dia 4 de maio realizou-se um Festival da Escola ABDA, com o objetivo de todos 

os alunos cujos professores achassem que estavam aptos a participarem, realizassem várias 

provas, tendo em conta o nível de cada aluno, de forma competitiva.  
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5. Quantificação das Atividades 

 Neste ponto apresento uma tabela onde estão quantificadas (número de vezes com 

cada grupo) todas as atividades desenvolvidas ao longo do Estágio, bem como as funções 

que desenvolvi nas mesmas. 

  

Funções 

Áreas de 

Intervenção 

Observador Participante 
Professor/ 

Treinador 

Professor 

/Treinador 

(cooperante) 

Professor/ 

Treinador 

(substituto) 

Total 

E
sc

o
la

 d
e 

N
a

ta
çã

o
 

Pinguins 0 – – – – – 0 

Golfinhos 1B – – 2 22 2 26 

Golfinhos 1A – – 32 – – 32 

Golfinhos 2 30 – – – 3 33 

Tubarões 3B – – – – 2 2 

Tubarões 3A – – – – 2 2 

Tubarões 4 – – – – 3 3 

Supertubarões – – – 32 – 32 

Hidroginástica 2 31 1 1 – 35 

População Especiais Golfinho 2 – – 20 6 – 26 

A
ti

v
id

a
d

es
 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
re

s 

Circuito de Natal – 1 1 1 – 3 

Caminhada dos Reis – 1 1 1 – 3 

Circuito de Carnaval – 1 1 1 – 3 

Hidro Carnaval – – – 1 – 1 

Férias Desportivas Páscoa – – 1 1 – 2 

Semana da Fotografia – – 1 1 – 2 

Espetáculo Pequena Sereia – – – 1 – 1 

Sarau de Atividades Aquáticas – 1 1 1 – 3 

Total 32 35 61 69 12 209 

Tabela 1 - Quantificação das Atividades 



 

 

 

 

 

PARTE IV - Reflexão do Processo  
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1. Reflexão  

 O estágio é um dos “passaportes” para o término da nossa Licenciatura em 

Desporto, com este ganhamos muita experiência e só por isso vale a pena. Cresci muito 

como futura profissional, mas ter que conciliar o estágio com o período de aulas não foi 

nada fácil, pois dificulta as tarefas tanto do estágio como as tarefas a realizar para as aulas.

  

1.1. Reflexão Critica e Competências Adquiridas 

 Neste item do meu relatório realizo uma reflexão crítica sobre o período do estágio, 

assim como as competências nele adquiridas e nos conhecimentos para a realização das 

atividades práticas. 

 Para conseguir desempenhar bem o meu papel não foram só importantes os 

conhecimentos que fui adquirindo ao longo do estágio, mas também todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos da Licenciatura, tais como 

Anatomofisiologia, Desportos Individuais I – Natação, Biomecânica, Desenvolvimento 

Motor e Análise da Motricidade, Aprendizagem e Controlo Motor, Psicologia do 

Desenvolvimento, Psicologia do Desporto e do Exercício Físico, Treino Desportivo e 

Pedagogia do Desporto. Para mim, de todas as unidades curriculares estas foram as mais 

importantes, e mais relacionadas com o que eu realizei no estágio. 

 Como futura técnica de Desporto, acho importante ter gosto pelo trabalho, ser 

criativa, ser perspicaz, ser responsável, ser trabalhadora e empenhada, pois foi com estes 

atributos que consegui ter sucesso ao longo deste período de estágio e foi com eles que 

cresci. 

 Ao longo do período de estágio percebi que se deve realizar o trabalho com 

motivação, gosto, empenho e enorme responsabilidade. Se estes requisitos estiverem 

presentes é meio caminho andado para que exista sucesso nas tarefas a desempenhar. 
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 Os conhecimentos obtidos ao longo do ano foram possíveis de transmitir, pois é 

uma área em que, futuramente, pretendo desenvolver trabalho, adquirir mais formação e 

aplicar conhecimentos teórico-práticos. 

 Por fim, penso que o estágio realizado no BA, para além de ter aumentado a paixão 

que tenho pela modalidade de Natação, foi uma experiência “profissional” muito 

enriquecedora e gratificante e que me permitirá, quem sabe, arranjar trabalho na instituição 

BA e poder assim colocar em prática as competências que adquiri. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

ANEXOS I 

Esboço de um Planeamento 

 

 



 

 

Fonte: Palmer (1990), A ciência do ensino da natação (p.20) 

 



 

 

 

 

ANEXOS II 

Recursos Humanos do ADBA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos Humanos do ADBA  

Organograma da Direção ADBA  
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ANEXOS III 

Horário de Estágio 



 

 

Horário de Estágio 

Hora Quinta Sexta Sábado 

9:15 – 10:00   
Observação Aula 

Golfinhos 2 - Artur 

10:00 – 10:45  Aula Golfinhos 1B 
Observação Aula 

Golfinhos 2 – Abílio 

10:45 – 11:30   Auxilio no caís   

11:30 – 12:15   Auxilio no caís   

12:15 – 13:00    

13:00 – 13:45    

13:45 – 14:30    

14:30 – 15:15    

15:15 – 16:00    

16:00 – 16:45  Aula Golfinho 1B/1A/2  

16:45 – 17:30 Aula Golfinhos 1A Auxilio no caís    

17:30 – 18:15 Aula da Matilde Auxilio no caís    

18:15 – 19:00 Auxilio no caís   Aula Supertubarões  

19:00 – 19:45 
Preparar Material de 

Hidroginástica 
Aula Supertubarões  

19:45 – 20:30 Aula de Hidroginástica   

20:30 – 21:15    

21:15 – 22:00    



 

 

 

 

ANEXOS IV 

Calendário Anual 2012/2013  



 

 

Calendário Anual 2012/2013  



 

 

 

 

ANEXOS V 

Plano de Aula Golfinhos 1B 



 

  



 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS VI 

Plano de Aula Golfinhos 1A 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS VII 

Plano de Aula Golfinho 2 - Matilde



 

 



 

 



 

 

 

 

ANEXOS VIII 

Plano de Aula Golfinhos 1A/1B/2  



 

 



 

 

 


