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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956317 - Propedêutica e Metodologias das Actividades 
Físicas e Desportivas 2   Natação 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 813 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Eduardo Marques de Loureiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

62,5 10 35                                     17,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Através desta disciplina, pretendese dotar o aluno das capacidades que lhe  permita: 

1 Desenvolver capacidades que permitam a identificação das várias fases da aprendizagem da natação. 2 Identificar os 
princípios fundamentais que determinam o equilíbrio dinâmico no meio aquático. 

3 Desenvolver competências que conduzam à aquisição da estabilidade gestual nas várias técnicas em natação. 

4 Reconhecer as componentes críticas fundamentais na aquisição das várias técnicas em  natação. 

5 Reconhecer os processos de aprendizagem e progressões metodológicas características das diferentes actividades 
características da modalidade. 

6- Dominar as técnicas que caracterizam cada um dos estilos  instituídos  

7- Conhecer os principios básicos tecnico-tacticos de  polo aquático  

8-Conhecer os principios técnicos básicos da natação sincronizada  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Conteúdos Teóricos Gerais 

1 – A História da Natação  Do conceito à evolução das várias técnicas instituídas. 2 – Bases biomecânicas da Natação; 

3  A aprendizagem motora e o meio aquático  Um problema de transferência. 4  As etapas de desenvolvimento de adaptação 
ao meio aquático. 

5 – Noções elementares de fisiologia aplicadas à natação; 6  Factores condicionantes da flutuação. 

7  Factores condicionantes da propulsão. 

8  Equilíbrio dinâmico  alinhamento corporal. 

9  Princípios comuns às quatro técnicas utilizadas na natação: 10  Análise das técnicas de natação 

10.1.  Técnica de Crol 

10.2.  Técnica de Costas 

10.3.  Técnica de Bruços 

10.4.  Técnica de Mariposa 
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11  Análise dos diferentes tipos de partida. 

12  Prática das várias partidas e viragens em  natação 

13 - retropedalagem no Polo aquático 

14 - Noções táticas elemantares no polo Aquatico 

15 - Principais bases técnicas na natação sincronizada. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Procurase dotar os alunos de conhecimentos teóricos, sobre hidrodinâmica e características físicas da agua, de forma a 
compreender as bases da modalidade. no capitulo teórico são ainda expostas as bases regulamentares da modalidade em 
particular as que estão associadas aos estilos de   nado. 

São desenvolvidos ainda os subconteúdos de cada estilo de nado ,essencialmente de forma prática, com particular indecências 
para os trajectos subaquáticos e a coordenação segmentar e  respiratória 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

as metodologias de ensino desta UC consistem em sessões teóricas, Aulas práticas e trabalhos de grup 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A natureza teóricaprática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática e experiencial associada à exposição teórica frequentemente utilizada com suporte a meios áudiovisuais, 
assim como com recuso a pesquisa bibliográfica. É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupoturma 
dos resultados da pesquisa realizada de forma autónoma e supervisionado pelo docente. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação proposta e acordada com os alunos é a seguinte: Época normal  Trabalho de análise técnica de nado (10%), 
Frequência (40%) e Desempenho prático em cada técnica de nado (50%). Época de recurso é composta por exame teórico e 
exame prático. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

1. Chollet, D. (2003) Natacion Deportiva. Barcelona. INDE 

2. Gomes, W. (1999) Natação. Erros e correcções. São Paulo. Sprint 

3. Maglisho, E, (1991); Nadando ainda mais rápido, São Paulo; Editora Manole 

4. Carral J. Baglietto, S., Fernandez, F. Blanco, R. (2010) Tratado de natacion. Del perfeccionamiento al alto rendimento. 
Barcelona, Paidotribo. 
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