




Natação infantil
ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA BEBÉS

As atividades aquáticas na primeira infância (dos 6 aos 47 meses) visam o 
desenvolvimento alargado e multilateral do bebé numa perspetiva psicomotora, 
cognitiva e social. 

As classes organizam-se de acordo com a idade do bebé garantindo que as aulas 
são adequadas ao desenvolvimento de cada aluno.

Tartarugas 6 - 17 meses

Peixinhos 18 - 29 meses

Golfinhos 30 - 47 meses

NATAÇÃO INFANTIL

O meio aquático é um dos ambientes mais ricos e diversos para a estimulação 
psicomotora da criança.

Estas sessões têm como objetivo a familiarização com o meio aquático, a aquisição 
de autonomia nesse meio e a aquisição de habilidades motoras aquáticas 
específicas  das técnicas de nado.
Os níveis organizam-se de acordo com a idade e competência da criança. 

 

AMA

Primeiro contacto com a água
4 - 6 anos
 7 - 9 anos
 10 - 13 anos

Elementar
Habilidades aquáticas básicas
5 - 8 anos
 9 - 13 anos

Aprendizagem
Habilidades aquática  específicas
 7 - 13 anos

Avançado

Habilidades aquáticas específicas - 
aperfeiçoamento das técnicas de nado
7 - 13 anos



NATAÇÃO PURA – TREINO AVANÇADO 

As classes de Natação Pura têm características próprias e singulares, de forma 
a promover o desenvolvimento pessoal e desportivo de um grupo de atletas 
que mostrem interesse em continuar a prática de natação sob a forma de treino 
desportivo e que cumpram os requisitos para a sua frequência. 

 

NATAÇÃO ARTÍSTICA

A Natação Artística é reconhecida como uma atividade onde são executadas 
formas de movimentos aquáticos por uma ou mais atletas sincronizadas entre 
si e com a música, de forma a ser obtido um conjunto harmonioso e estético. Tal 
como as restantes modalidades da natação, a artística, desenvolve um trabalho 
ao nível da respiração, equilíbrio e propulsão. 

Desenvolve-se na vertente de aprendizagem, com uma componente lúdico-
educativa e de exibição e na vertente de treino avançado, que corresponde ao 
treino desportivo que exige um nível de performance elevado.

Aprendizagem

Todas as idades

Desenvolvimento da literacia física e do gosto da criança pelo 

desporto

Treino Avançado
Desenvolvimento da literacia física atingindo níveis de 

performance mais elevados

Master Baseado nos desejos individuais das atletas



Natação 
para adultos
A prática de natação promove um desenvolvimento eclético, fomentando hábitos 
de vida saudável na idade adulta.

As sessões de ensino da natação para adultos são organizadas consoante o nível 
de competências, indo da Adaptação ao Meio Aquático (primeiro contacto com 
a água) até ao nível Avançado (aperfeiçoamento de todas as técnicas de nado). 

AMA
+14 anos

Primeiro contacto com a água

Elementar
+14 anos

Habilidades aquáticas básicas

Aprendizagem
+14 anos
Habilidades aquáticas específicas

Avançado
+14 anos
Habilidades aquáticas específicas - aperfeiçoamento das 
técnicas de nado

Natação livre

Prática desportiva sem compromisso de horário e  sem técnico 
a orientar a sessão. O utilizador tem liberdade para praticar a 
sua atividade quando pode e pretende, dentro dos horários 
disponibilizados.



Outras 
atividades
aquáticas
Atividade física desenvolvida em meio aquático com benefícios de carácter 
fisiológico, biomecânico e psicológico, que visa a manutenção das competências 
físicas tais como: força, velocidade, resistência, flexibilidade e coordenação.

HIDROGINÁSTICA TANQUE
Direcionado para utilizadores que ainda necessitam de desenvolver a locomoção 
na água, tendo ainda pouca ou nenhuma adaptação ao meio aquático.

HIDROGINÁSTICA
Para utilizadores que têm alguma adaptação ao meio aquático, mas que apenas 
procuram uma atividade física de manutenção.

AQUAFITNESS
Destinado a quem procura desenvolver as capacidades físicas e de coordenação 
a um nível mais elevado. As aulas têm uma componente mais diversificada e 
exigente, utilizando a piscina em toda a sua dimensão.

HIDROBIKE
A Hidrobike carateriza-se por ser uma modalidade em que é utilizada uma 
bicicleta aquática, utilizando várias posições e realizando trabalho completo de 

membros superiores, inferiores e abdominal.

UTILIZAÇÃO LIVRE
Atividade lúdica e não orientada, dirigida a pessoas e/ou famílias que pretendam 
passar momentos de diversão e lazer na piscina.
A atividade realiza-se no Tanque de Aprendizagem e Piscina Desportiva.
A entrada para crianças com idade inferior a 7 anos é gratuita, desde que 
acompanhadas por um adulto.





T. 219 320 765 - 219 320 764
Tlm. 965 910 765 - 965 910 764 - 926 653 599

piscinamunicipal@cm-odivelas.pt
www.cm-odivelas.pt


