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Este livro tern 0 intuito de
levar aos professores uma
maneira rapida e simples de
viabilizar nos dias de hoje, 0

prazer e a alegria das auas de
natac;;ao. Proporcionando ao
aluno maior liberdade atraves
de brincadeiras e jogos para
que atinjam urn maior inter-
cambio entre 0 movimento e 0
prazer. 0 movimento na tenra
idade podera ser de forma
espontanea e provocada. Para
isso, iremos propor uma se-
qiiencia de atividades para que
os alunos possam realizar em
gestos simples a sua locomo-
c;;aono meio Iiquido.

mois de 100 otividodes no aguo



Capitulo 1

ADAPTA~io



Cra'ico da. Atlvldad ••

A atlvidades aquaticas na fase de adaptagao exercem urn papel
III1Por tnntl simo no desenvolvimento do aluno na aula de natagao. Neste
I Iplllli Iremos abordar criangas ate 04 anos de idade aproximadamente, onde
I Illvldades sac caracterizadas pela ausencia de vencedores, procurando

hllil. r ituag6es conhecidas, onde seu desenvolvimento podera sofrer modi-
lie, I S quanta a sua duragao, ajudando a desenvolver sua aprendizagem
III tora, sociabilizagao, ritmo e coordenagao, utilizando as formas basicas de
If) vlmento, como: andar, saltar, correr e mais especifico na agua, f1utuagao,
d locamento e respiragao.

A fantasia e a invengao agirao de forma contundente para0 passatempo
divertimento dos alunos. As atividades aqui sugeridas contarao com regras

Imples de serem compreendidas.

Organograma:

[CJI = Piscina
X = Material

D = Professor

0 = Aluno D = Tapete de E.VA

• = Aluno iniciante 0 = Bambole
au pegador

1.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

DENTRO E FORA
Bamboles
Levar a crianga a adaptagao ao meio Iiquido atraves
da imersao.
Os alunos deverao estar distribuidos livremente pela
piscina. 0 professor devera estar dentro da agua.
Cada aluno devera estar ao lado de urn bambole, com
o nivel da agua na altura da cintura. Os bamboles
deverao estar distribuidos na superficie da agua.
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f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos dever fill If 1111 II
de seu bambole.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida, de a r II) 111111 II

interesse do grupo.

2.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

e) Organiza9ao:
f) Desenvolvimento:

3.
a) Nome:
b) Material:

COLFINHO COLORIDO

Brinquedos de diferentes formas, cores e tamanl1o.
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido atrnv
da agilidade e aten9ao.

x x
x x

Os alunos deverao ficar encostados na borda da piscina
e 0 professor devera estar de frente para eles.
Os materia is deverao estar distribuidos pela piscina.
oprofessor devera falar "golfinho colorido" e as crian9as
deverao responder: de que cor? 0 professor escolhera
uma cor e as crian9as deverao procurar objetos na
piscina, com a cor solicitada.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0
interesse do grupo

4.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

o CONTADOR DE ESTORIAS
Utilizar materiais de acordo com a estoria a ser contada.

Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido, estimulando
sua imagina9ao e liberdade de movimentos, atraves da
interpreta9ao.
Os alunos deverao estar distribuidos livremente pel a
piscina. 0 professor devera estar de frente para eles.

o
o

o 0
o

o

o professor devera contar uma estoria e os alunos
deverao interpreta-Ia com movimentos,tais como: afun-
dar,boiar, nadar, saltar, mergulhar, etc.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com. 0

interesse do grupo.

TELEFONE SUBMARINO
-x-
Levara crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido estimulando
sua memorizagao.
Em fileiras, divididos em dois grupos e sentados na
borda da piscina. Urn grupo de frente para 0 outro.
o professor devera estar na agua ao lado do ultimo
aluno de uma das fileiras.
o professor falara em voz baixa, ao primeiro a/uno de
uma das fileiras, uma palavra, frase ou ora9ao. Este
aluno devera nadar por baixo da agua ou andar, ate 0



a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

d) Formagao:
e) Organizagao:

1\1\1\1 0

primeiro aluno da fileira a sua frente, transmitir 0 que Ihe
foi dito e sentar. Este segundo aluno devera voltar
nadando ou andando e transmitir para 0 proximo e
assim sucessivamente, ate 0 ultimo aluno. Este, por sua
vez, devera falar em voz alta 0 que Ihe foi transmitido.
Observar se a palavra, frase ou oragao foi fiel a original.

6.
a) Nome:
b) Material:

ACERTAR 0 ALVO
Caixa de plastico, tapetes de e.v.a., bolas pequenas.
Levar a crianga a adaptagao ao meio Iiquido, atraves da
coordenagao motora.
Em coluna.
o tapete devera ficar encostado na borda da piscina
com a caixa de plastico no centro. 0 primeiro aluno de
cada coluna devera estar a tres metros da caixa, com
tres bolas. 0 professor devera estar na agua entre 0

material e os alunos.
Ao sinal do professor, a crianga devera se locomover
proximo ao alvo e tentar acerta-Io atirando uma bola de
cada vez. Este por sua vez devera voltar ao final da
coluna.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0
interesse do grupo.

6o x.oooo

L1MPEZA AQUATICA
Varios objetos de tamanhos e formas diferentes, uma
caixa plastica.
Levar a crianga a adaptagao ao meio Ifquido e propiciar
nogoes de espago e organizagao.
Encostados na borda da piscina. 0 professor devera
estar na agua, em frente a eles.
Os materiais deverao estar distribuidos pela piscina.

o
o
o 6
o
o



7.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

Ao sinal do professor, os alunos deverao re 111t lodo
os objetosespalhados pela piscina e coloca-Io 11111111 \

caixa.
Esta atividade devera ser utilizada no final d Ilil \

Nenhum brinquedo devera ficar na agua.

8.
) Nome:

b) Material:
c) Objetivo:

PESCARIA MA PISCIMA
Peixinhos de e.v.a.
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Iiquido, n090esde
espa90 e coordena9ao.

DURO OU MOLE
-x-
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio liquido, despertar
a aten9ao e coordena9ao.
Os alunos deverao estar distribuidos Iivremente pela
piscina. 0 professor devera estar de frente a eles.
Ao sinal do professor, as crian9as deverao ficar em pe,
im6veis ou agachar, com 0 queixo na agua. Ao ouvir a
palavra "duro", as crian9as deverao ficar de pe. E a
palavra "mole", as crian9as deverao agachar.
Observar a aten9ao e coordena9ao das crian9as.

000
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9.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

Encostados na borda da piscina. 0 professor devera
estar na agua, em frente a eles.
Os peixinhos deverao estar distribuidos livremente pela
superficie da agua.
Varios peixinhos serao espalhados pela agua, ao sinal
do professor as crian9as deverao pesca-Ios com as
maos e fixa-Ios nas bordas.
Nenhum peixinho devera sobrar na superffcie da
agua.

d) Forma9ao:
e) Organiza9ao:

o TREMZIMHO
-x-
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido, desper-
tar a aten9ao e coordena9ao.
Formar uma coluna.
o professor sera 0 primeiro da coluna e os alunos
deverao estar segurando no ombro dos colegas. Dentra
da agua na parte rasa,
Ao formar a coluna, 0 professor devera enumerar as
crianc;:as onde ele sera 0 maquinista. Andando e
cantando, escolhera um numera, e este por sua vez,



Obs.:
g) Final:

10.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

devera ir ate a frente do grupo, passand I of' II

maquinista.
A musica a escolher.
Todos os alunos deverao passar pela po I () I)
maquinista.

I) rganizagao: Os alunos de cada dupla deverao estar posicionados
de frente, a um metro um do outro.

I) Desenvolvimento: Um dos alunos de cada dupla, sera escolhido para ser
o Iider. 0 seu colega devera imita-Io, ao sinal do pro-
fessor. Ap6s, devera ser trocado 0 Iider.

) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

11.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

TIGELA CHElA
Tigela e esponja
Levar a crianga a adaptagao ao meio Iiquido e a desen-
volver a coordenagao motora.
Os alunos deverao estar em coluna. 0 professor devera
estar dentro da agua.
o primeiro aluno da coluna devera estar com uma
esponja na mao, posicionado a tres metrosda borda da
piscina, em frente a tigela.
Ao sinal do professor, a crianga devera andar com a
esponja molhada, ate a tigela que estara na borda da
piscina. Devera apertar a esponja dentro da tigela, r

voltar e passar a esponja para 0 pr6ximo, se dirigindo ao
final da fila.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

ESPELHO
-x-
Levar a crianga a adaptagao ao meio Iiquido, a coor-
denagao, observagao e ritmo.
Em duplas, distribuidos Iivremente pela piscina. 0
professor devera estar fora da agua.

0 0
0 0 0 60
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0 0 0



a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

d) Forma9ao:
e) Organiza9ao:

13..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

o TUHEL
Tapete de e.v.a.
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido, ao d n
volvimento da coordena9ao motora e inicia9 0
mergulho.
Em coluna. Fora da agua.
o tunel devera estar na borda da piscina e os alunos,
posicion ados atras. 0 professor devera estar na piscina.
Ao sinal do professor, urn aluno de cad a vez devera,
passar pelo tunel e mergulhar.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

14..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

o CAR~OH
Prancha e objetos pequenos.
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido e 0
desenvolvimento da coordena9ao motora.
Em fileira, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar ao lado dela.
Cada aluno devera estar com uma prancha na superficie
da agua, e uma objeto sobre ela.

000006x x x x x

Ao sinal do professor, as crian9as deverao transportar,
andando, ate 0 outro lado da piscina, 0 objeto, sem
deixa-Io cairo 0 professor podera acrescentar outros
objetos.
Esta atividade devera ser mantida, de acordo com 0

interesse do grupo.

VISAO AQUATICA
Objetos coloridos
Levar a crian9a a adapta9ao ao meio Ifquido e a inicia-
9ao a respira9ao.
Em fileira, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar dentro da agua.
o professor devera estar com alguns objetos coloridos
na mao e de frente ao primeiro aluno.
o professor devera mostrar, em baixo da agua, para
cad a aluno, urn objeto colorido. 0 aluno devera afun-
dar e dizer a cor mostrada.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0
interesse do grupo, ou ate que todos atinjam oobjetivo.



a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

e) Organizagao:
f) Desenvolvimento:

16.
) Nome:

b) Material:
c) Objetivo:

VISAO AQUATICA II

-x-
Levar a crianga a adaptagao ao meio Ifquido e a
iniciagao a respiragao.
Em fileira, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar dentro da agua.
o professor devera estar de frente ao primeiro aluno.
o professor devera mostrar, em baixo da agua, para
cada aluno, os dedos das maos. 0 aluno devera afun-
dar e dizer 0 numero de dedos mostrados.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo, ou ate que todos atinjam oobjetivo.

Obs.:
g) Final:

17.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

EM BUSCA DO BRINQUEDO PERDIDO
Objetos de diferentes tamanhos e cores.
Levar a crianga a adaptagao ao meio Ifquido atraves da
coordenagao e atengao.
Encostados na borda da piscina. 0 professor devera
estar dentro da agua.
Cada crianga recebera urn objeto para identifica-Io.
Ap6s, ele sera recolhido e 0 professor distribuira todos
os objetos pela piscina.
Ao sinal do professor, os alunos deverao buscar 0 seu
objeto.
Troca-se os objetos durante a atividade.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

o 0 000
x x x x x

A GRANDE TORRE
Pool bouy (b6ia de perna)
Levar a crianga a adaptagao ao meio Ifquido, equilibrio
e desenvolvimento da coordenagao motora.
Encostados na borda da piscina. 0 professor devera
estar fora da agua.



e) Organizagao: Varios pool bouys deverao estar na borda da pisclna
o aluno a sua frente, aproximadamente a 5 metros d
distancia.

f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, 0 aluno devera se locomover ate
os objetos e empilha-Ios.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

d) Formagao: Em fileira, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar dentro da agua.

) Organizagao: Os alunos nao poderao segurar a bolinhae elasdeverao
estar na superficie da agua, em frente a eles.

f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos deverao assoprar a
bolinha, ate que ela chegue ao outro lade da piscina.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

19..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

iMA
-x-
Levar a criangaa adaptagao aquatica e prepara-Io para
a organizagao de trabalhos em grupo.
Distribuidos Iivrementepela piscina. 0 professor devera
estar fora da agua.
Os alunos deverao permanecer na agua, distribufdos
livremente.
Os alunos deverao formar duplas, trios, etc., conforme
o numero solicitado pelo professor.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

xxx xxx xxx xxx
Xx x x xx xx

18..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

VENTANIA
Bolinhas de Pingue-pongue
Levar a crianga a adaptagao aquatica e iniciagao a
respiragao.

0 0 0 0
x x x x
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0
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0 0



20.
a) Nome:
b) Material:
c) abjetivo:

abs.:
g) Final:

CA~A-ARGOLA
Argolas coloridas que afundam na agua.
Levar a crianga a adaptagao e 0 desenvolvimento da
coordenagao motora.
As criangas deverao estar encostados na borda da
piscina. a professor devera estar dentro da agua.
As argolas deverao estar distribuidas pela piscina.
Cada aluno devera identificar uma cor estipulada pelo
professor.
a professor recolhera as argolas e distribuira pela
piscina. Ao sinal, cada aluno devera pegar, com 0 pe, a
argola e leva-Ia ao professor.
Este exercicio podera ser realizado com a mao.
a professor ira observar, se as criangas estao con-
seguindo identificar a sua cor, dentro de uma boa
coordenagao. Se a atividade for realizada com a mao,
o professor devera observar a apneia.

Capitulo 2



Nesta fase de aprendizagem, onde os alunos aqui abordados estarao
om aproximadamente 05 a 06 anos de idade, as atividades com regras

passam a desenvolver urn fator importante na formagao de sua conduta. A
melhor compreensao das regras ira facilitar a crianga 0 melhor entendimento
aos pequenos jogos, possibilitando uma maior atengao e concentragao,
comegando a aceitar melhor 0 vencedor e 0 perdedor. A iniciagao a socia-
bilizagao atraves de atividades de muita movimentagao,farao com que apren-
dam de maneira simples e agradavel, os exercicios aqui propostos.

21.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

CA~A AO TESOURO
Objetos de diferentes formas e tamanhos que afundem.
Levar a crianga a desenvolver a coordenagao motora e
adaptagao a respiragao.
Em fileira, de frente a borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na parte rasa
e de costas para os objetos. Os objetos deverao estar
distribufdos no fundo da piscina.
Ao sinal do professor, os alunos deverao virar, procurar
e pegar 0 maior numero de objetos afundados.
o professor devera observar a quantidade de objetos
que cada aluno pegou.

0 x
0 x x x
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0 x x



22 ..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

23..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

TROCA-TOUCA
Touca de nylon e musica.
Desenvolvimento da coordenagao motora e atengao.
Em circulo, urn ao lade do outro. 0 professor devera
estar fora da agua.
Urn aluno devera iniciar com a touca, na parte rasa da
piscina.
Ao som da musica, 0 aluno que estiver com a touca,
devera tira-Ia e coloca-Ia na cabega do colega que
estiver do seu lade direito, e assim sucessivamente,
ate que a musica seja interrompida pelo professor. 0
aluno que estiver com a touca, devera cumprir uma
missao escolhida pelo professor ou pel a turma.
o professor devera estar atento para que todos cumpram
uma missao.

x
00.00

o 0o 0o 0
0000

24 ..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

d) Formagao:
e) Organizagao:

VAl E VEM
Duas bolas pequenas.
Levar a crianga a desenvolver a coordenagao motora.
Em colunas. 0 professor devera estar dentro da agua.
o primeiro aluno de cada coluna, devera estar com uma
bola na mao e todos com a agua na altura da cintura.

oooooex
oooooex

Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno devera passar a
bola por cima da cabega e assim sucessivamente ate 0

ultimo, este por sua vez devera se dirigir a frente do
primeiro e passar a bola, da mesma forma, ate que 0

aluno que iniciou a atividade volte ao seu lugar de
origem.
Ganhara a equipe que terminar a tarefa primeiro e
permanecer em seu lugar.

o TUNEL II
-x-
Levar a crianga a desenvolver nogoes de espago e
respiragao.
Em coluna, 0 professor, devera estar dentro da agua.
o primeiro aluno devera ficar a urn metro de distancia da
sua coluna e de frente para eles, os demais deverao
estar com as pernas afastadas.
Ao sinal do professor 0 primeiro aluno devera passar por
baixo das pernas de seus colegas e ficar em pe, com as
pernas afastadas, atras do ultimo aluno da sua coluna.
o segundo aluno ira ocupar 0 lugar do primeiro e repetir
a atividade e assim, sucessivamente.



Obs.:
g) Final:

2&.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

Cada coluna devera ter no maximo quatro alunos.
Ganhara a equipe que conseguir terminar a tarefa em
primeiro e permanecer em seu lugar.

f) Desenvolvimento: 0 professor devera jogar a bola para cima e dizer 0

nome de uma fruta escolhida pelos alunos. 0 aluno
correspondente a fruta, devera pegar a bola, 0 mais
rapido possivel e falar em voz alta "Salada de Frutas",
enquanto os outros alunos estiverem fugindo. Eles,
deverao parar imediatamente, assim que ouvirem a
frase "Salada de Frutas". A fruta escolhida, devera
"queimar" 0 aluno mais proximo. Caso ele consiga
queimar, chamara outra fruta. Caso ele erre, 0 aluno
que ele tentou queimar, passara a jogar a bola para cima
e chamar outra fruta.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

• 000
/':;

26.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:

F6RMULA I
Tapete de e.v.a.
Levar 0 aluno a desenvolver a coordenagao motora.
Em duplas, na parte rasa. 0 professor devera estar fora
da piscina.
Um aluno devera estar deitado no tapete, com os pes
ligeiramente para fora, 0 outro aluno, estara de pe
segurando no colega.
Ao sinal do professor, 0 aluno que estiver de pe, devera
empurrar 0 seu colega, ate 0 outro lade da piscina. 0

SALADA DE FRUTAS
Uma bola.
Levar 0 aluno a desenvolvera coordenagao motora e a
atengao.
Os alunos deverao estar distribuidos na parte rasa da
piscina e 0 professor devera estar fora dela.
Cada aluno escolhera um nome de uma fruta diferente
do outre. 0 professor iniciara com a bola.

o 0 0

00 0
o 00o

o 0 0 0
[Q][Q][Q][Q]



27.
a) Nome:
b) Material:

aluno que estiver sendo empurrado, devera tocar na
parede, trocando de posigao e voltando ao ponto de
chegada.
Ganhara a dupla que terminar 0 percurso primeiro.

28.
) Nome:

b) Material:
c) Objetivos:

MEM6RIA AQUATICA
Objetos retangulares de e.v.a., de cor (mica e com
desenhos em pares.
Levar 0 aluno a estimulagao da memoria e desenvol-
vimento da coordenagao motora.
o professor podera estar fora da agua. Um aluno de
cada vez realizara a atividade.
As pegas deverao estar voltadas com os desenhos para
baixo eo aluno de frente para elas, a um metro, dentro
da agua.
Ao sinal do professor, 0 aluno devera virar uma pega por
vez e localizar 0 seu par, no maximo em duas tentativas.
Caso nao consiga, devera desvira-Ias e comegar
novamente.
Esta atividade podera ser cronometrada, para saber
qual aluno consegue localizaros pares mais rapidamente.
Esta atividade terminara quando 0 aluno conseguir
localizar todos os pares.

d) Formagao:
e) Organizagao:

29.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:
e) Organizagao:

BOLA VOADORA
Bola de tamanho medio
Levar 0 aluno a desenvolver a coordenagao motora,
respiragao e iniciagao a flutuagao e sustentagao.
Em coluna. 0 professor devera estar dentro da agua.
o aluno devera estar segurando a bola, apoiado no
joelho do professor e de costas para ele.
o professor devera langar a crianga ao ar, se a crianga
deixar cair a bola, 0 ponto ficara para 0 professor, caso
ela segure, 0 ponto ficara para a crianga.
Este jogo nao devera ser imposto pelo professor a
crianga devera participar livremente.
Ganhara 0 aluno que obtiver 0 maior numero de pontos.

STRIKE MA ACUA
Bolas plasticas pequenas e pool bouy
Levar 0 aluno a desenvolver a coordenag8.o motora.
Em coluna. 0 professor devera estar fora da agua.
o primeiro aluno da coluna ficara a dois metros da borda
da piscina, com tres bolas na mao, na parte rasa. Os
flutuadores deverao estar empilhados na borda da
piscina.



f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno da coluna
devera arremessar uma bola de cada vez, no material
empilhado.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

Capitulo 3

APERFEI~OAMENTO



A fase de aperfeigoamento, na qual englobam criangas de 7 a 12 anos
proximadamente, reunira uma faixa etaria muito grande, onde comegarao a

d finir seus pr6prios interesses e a despertar a competitividade. A equipe
p ssa a ter um papel fundamental durante esta faixa etaria. A necessidade de
tr balho em grupo faz com que as atividades, aqui abordadas, se tornem mais
prazeirosas.

30.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

AQUAPIZZA
Circulo de e.v.a., com duas faces coloridas.
Levar 0 aluno a desenvolver a coordenagao motora,
agilidade e destreza.
Um aluno de cada equipe, um de frente ao outro, a 3
metros de distancia. 0 professor devera estar fora da
agua.
Ap6s 0 professor distribuir as "pizzas" na piscina de
numero de cores identicas para cad a aluno, ele dara 0

sinal e os alunos deverao vira-Ias para a sua cor.
Esta atividade devera ser cronometrada no maximo de
30 segundos.
Ganhara 0 aluno que obtiver 0 maior numero de "pizzas"
viradas para a sua cor.

6,

x
x x

x x
0 x x x 0

x x x
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AQUAPIZZA
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31.
a) Nome:
b) Material:

d) Formagao:
e) Organizagao:

GARRAFA CHElA
Duas esponjas e duas garrafas plasticas (do mesmo
tamanho).
Levar 0 aluno a desenvolver a coordenagao motora, a
iniciagao ao revezamento e ao mergulho.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
As equipes ficarao fora da agua, em duas colunas. 0
primeiro de cada coluna, ficara com uma esponja na
mao. Do outro lado da piscina ficara a garrafa plastica.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno devera mer·
gulhar e nadar, com a esponja na mao, ate onde se
encontra a garrafa. Devera espremer a esponja, tres
vezes sobre a garrafa, voltando rapidamente. Ao che·
gar devera passar a esponja ao proximo colega e se
dirigir ao final do coluna. Este por sua vez, devera
repetir 0 percurso e assim sucessivamente, ate que
uma das equipes consiga encher a garrafa.
Ganhara a equipe que conseguir encher a garrafa em
primeiro lugar.
Esta atividade pod era ser controlada par tempo, ou
ate uma das colunas terminem primeiro, ganhara a
equipe que estiver com a garrafa mais cheia.

2.
I) Nome:

b) Material:

000.
x 33.

a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

PALAVRAS AQUATICAS
Tampinhas de refrigerantes com letras ou numeros e
6culos de natagao.
Levar 0 aluno a despertar 0 raciocinio, agilidade, desen·
volvendo a respiragao e 0 mergulho.
Urn aluno de cada equipe. 0 professor devera estar fora
da agua.

Xxx 0XX

Xx
X X 0
X

As tampinhas deverao estar localizadas no fundo da
piscina, em frente de cada aluno. Este devera estar de

.pe, do lade de fora da piscina.
Ao sinal do professor, 0 aluno devera mergulhar e
apanhar as tampinhas solicitadas pelo professor, para
se formar palavras ou numeros correspondentes.
Ex.: 2 + 2. 0 aluno devera pegar a tampinha com 0

resultado desta soma.
Ganhara 0 aluno que chegar primeiro a superficie, com
o resultado correto.

PEGA-PEGA DE CORREHTE
-x-
Levar 0 aluno a desenvolver a coordenagao e agilidade.



d) Forma~ao:
e) Organiza~ao:

34.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

Distribuidos Iivremente pela piscina.
Urnaluno devera ficar nocentro da piscina, denominado,
"pegador", os demais, distribuidos pela piscina.
Ap6s escolher urn pegador, este devera andar ou nadar
e pegar urn colega. Este por sua vez, ficara de mao
dada com 0 pegador. Juntos irao pegar outros colegas
e assim por diante, ate que sobre somente urn aluno. A
corrente s6 podera pegar os colegas atraves das suas
extremidades.
Esta atividade sera encerrada, quando apenas urn
aluno ficar sem ter sido pego pela corrente.

3&.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

CORDA DO 5£80
Corda
Levar 0 aluno a desenvolver a coordena~ao, agilidade
e 0 fortalecimento dos membros superiores.
Em fileira, sentados na borda. 0 professor devera estar
dentro da agua.
A corda devera estar esticada, a urn metro de altura do
nivel da agua. a primeiro aluno devera estar sentado na
borda da piscina, segurando a corda.
Ao sinal do professor, urn aluno de cada vez devera
transpor a corda, ate chegar ao outro lado.

•• 0000

~sta atividade devera ser mantida de acordo com 0

mteresse do grupo.

RAPIDO £ AGIL
Bola de plastico de tamanho medio.
Le~~r 0 aluno a despertar a aten~ao, 0 raciocinio,
aglIJdadee desenvolvimento da coordena~ao.
Duas ~i1eiras,sentados na borda da piscina.a professor
devera estar fora da agua.
Enumerar cada aluno de uma equipe e a mesma



36.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:

numeragao devera ser iniciada para a outra equipe. As
equipes, deverao estar sentadas numericamente uma
de frente a outra.
o professor langara uma bola, ao centro da piscina e
quando chamar um numero, 0 aluno de cada equipe que
possuir 0 numero chamado, devera pegar a bola, 0 mais
rapidamente possivel.
o professor podera atribuir uma contagem de pontos
para cada aluno que pegar a bola primeiro, para sua
equipe.
Ganhara a equipe que obtiver mais pontos.

o professor langara uma bexiga, ao centro da piscina e
quando chamar um numero, 0 aluno de cad a equipe
que possuir 0 numero chamado, devera pegar a bexiga,
o mais rapidamente possivei.
o professor pod era atribuir uma contagem de pontos
para cad a aluno que pegar a bexiga primeiro, para sua
equipe.
Ganhara a equipe que obtiver mais pontos.

o REI DOS MARES
Varios objetos, de formas, tamanhos e cores diferentes.
Levar 0 aluno a desenvolver a atengao e agilidade
Encostados na borda da piscina. 0 professor devera
estar fora da agua.
o professor distribuira materiais pelo recinto da piscina,
na superficie da agua e submersos.
o professor devera dizer em voz alta "0 rei dos mares
mandou trazer" (citar um objeto) e em seguida, as crian-
gas poderao sair a procura.
Serao atribuidos pontos aos alunos que conseguirem
terminar a tarefa em primeiro lugar.
Ganhara 0 aluno que obtiver maior numero de pontos.

000000 x

0
0 x x
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0 x x

000000 X

!\APIOO E AGIL 11 o REI DOS MARES
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7.
) Nome:

b) Material:
) Objetivo:

d) Formagao:RAPIDO E AelL II
Bexigas cheias de agua.
Levar a crianga a despertar a atengao, raciocinio,
agilidade e coordenagao.
Em duas fileiras, sentados na borda da piscina. 0
professor devera estar fora da agua.
Enumerar cada aluno de uma equipe e a mesma
numeragao devera ser iniciada para a outra equipe. As
equipes, deverao estar sentadas numericamente uma
de frente a outra.



38.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:

o ALVO II
Tapete de e.v.a., argolas e cone plastico.
Desenvolver a coordenagao motora e destreza.
Em coluna, fora da agua. 0 professor devera estar
dentro da agua.
A coluna devera estar fora da agua, a tres metros do
tapete com 0 cone ao centro.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno da coluna devera
arremessar as argolas, uma de cad a vez e tentar
encaixar no cone.
Ganhara 0 aluno que conseguir encaixar as argolas no
cone mais vezes.

Capitulo 4

000. 0
6. JOVE"S



N \ II \ ( t II I (lllprt nd 18 an s proxlmadamente,
I v n . A tlv d d qu tlcas aqui, deverao ser bem desen-

vivid p I m rc nt a importancia dos grupos na vida social. Aqui e
I ( Ivei a aplicagao de atividades mais elaboradas, como os grandes jogos,
I r porcionando um maior entendimento das regras, a sua maior complexi-
d de toma a atividade mais atraente, pois eles nem sempre estao dispostos
\ participarem das atividades propostas. 0 professor para isso devera
nvolve-Ios no c1ima das aulas.

39.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:
e) Organizagao:

pi OU CA8E~A
-x-
Desenvolver 0 reflexo e agilidade.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o primeiro aluno de cada coluna, devera estar a tres
metros da borda da piscina e todos fora da agua. 0
professor devera estar alinhado com os primeiros alunos
que iraQ realizar a atividade.

.00
A
.00

Obs.: Este exercicio devera ser realizado na parte funda da
piscina.

f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos deverao correr, no
momento do saito, no ar, 0 professor ira dizer "Pe ou



40.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) FormaQao:
e) OrganizaQao:

f) Desenvolvimento:

Ii!
41.

1 a) Nome:i
,

1\

b) Material:
c) Objetivos:

Cabe<;a". 5e for pe, todos deverao saltar, se for cabe<;a,
todos deverao realizar 0 mergulho.
Esta atividade devera se encerrar, quando todos os
alunos estiverem na agua.

TUBARAO OU JACARE

-x-
Desenvo\ver reflexo e agilidade.
Em duas fileiras. 0 professor devera estar fora da agua.
A turma sera dividida em duas equipes, designar quem
sera Tubarao e quem sera Jacare. Uma equipe devera
estar de frente a outra, no centro da piscina.
Os alunos deverao permanecer imoveis. Ao sinal do
professor, este escolhera a equipe, tubarao ou jacare.
A equipe escolhida devera fugir, nadando para a sua
borda, enquanto que a outra equipe tentara pega-Ios.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

6.-- 0 0
-+

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

MELANCIA BALL
Uma melancia com vaselina
Desenvolver a coordena<;ao motora e agilidade.

d) Forma<;ao:
) Organiza<;ao:

Obs.:
g) Final:

42.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:

Em fileiras. 0 professor ficara fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equ'
~mp~~mcad~ bord~da piseina,de frentepara a ~~t~::

I
~ssor evera estar na borda e ao centro com a

me ancla.
~o sinal do professor, este devera langar a melancia na
agu~ e os alu~~s deverao empurra-Ia ate a borda da
eqUipe adversana.
Esta atividade devera ser realizada em . . fGanhar" plscma unda.

b d
a a equlp~ ~ue conseguir encostar a melancia

na or a adversana.

o
o
o
o
o
o______ ...J

PECA-PECA SUBMARINO
-x-
D~s~nvolver a coordenagao motora e agilidade
Dlstnbuidos livremente em volta da .. 0 .
devera estar fora da agua. plsclna. professor

o jog~ se iniciara com um pegador dentro da a ua e os
dem~ls alunos, fora da agua, voltados para a ~iscina
AtOsmal do pr~fe~sor, os alunos deverao mergulhar ~
a ravessar a plscma, por baixo da a ua 0
~J~;;~Irazer 0 colega a superlfeie e9esie p:~~~~o~

. ~- 0 a pegar os outros colegas.
o ultimo aluno sera 0 vencedor.



43.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

000 0 0 0

lEXICA AQUATICA

Bexigas ..
Desenvolver a coordenagao motora e agilidade. ,
Distribuidos na cabeceira da piscina. 0 professordevera
estar fora da agua. . .
As bexigas serao colocadas do lade oposto da plscma,
onde se encontram os alunos.
Ao sinal do professor, os alunos dev~rao nadar, peg~r
uma bexiga e voltar ao ponto de partida, sem estoura-
la. •
Ganhara 0 aluno que conseguir realizar 0 percurso tres
vezes.

44.
a) Nome:
b) Material:

o ALYO

Bamboles que fiquem submersos, pe de pate e pinos
com pesos.
Desenvolvimento da coordenagao motora e
sincronizagao.
Urn aluno em cada raia. 0 professor devera estar fora
da agua.

Cada aluno devera estar encostado na borda, dentro da
agua, munido de pe de pate e seis pinos na mao.
Ao sinal do professor, os alunos deverao realizar
propulsao de pernas em decubito ventral, segurando os
pinos na altura do peito. Deverao so/tar urn pine em
cada alvo na ida, tocar na borda e voltar, soltando os
tres ultimos pinos.
Ganhara 0 aluno que chegar primeiro e atingir 0 maior
numero de alvos.

o
o

o
o

o
o

0
a ALVa

X
0X

0X
0X

X
0X

0X X



Capitulo S



As atividades aquaticas para adultos nao costumam ser muito utilizadas,
o professor devera antes de tudo saber que os adultos sac diferentes das

riangas nao somente pelo corpo, mas tambem pelas est6rias a serem contadas,
pela velocidade de reagao e atitudes, valores, aspiragoes, ansiedades, moti-
vagao, status e responsabilidade. Alguns frequentam as aulas para se senti rem
mais confortaveis na agua e acrescentarem mais conhecimento a sua segu-
r nga, outros, para preencherem 0 tempo livre, muitos estao interessados em
manter uma boa saude e forma fisica, como reabilitagao da velhice. A dificul-
dade do adulto em se expor, devera ser contornada pelo professor, trazendo-
o para as atividades aquaticas, de maneira prazeirosa, sem a preocupagao
com resultados, fazendo com que ele sinta uma experiencia de alegria atraves
de sensagao corporal e de prazer.

45.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:
e) Organizagao:

ESTEIRA ROLANTE
-x-
Relaxamento.
Em duas fileiras. 0 professor devera estar fora da agua.
Uma fileira devera estar de frente a outra, de maos
dadas e entrelagadas. Urn aluno devera estar no inicio
da fileira.
o aluno que estiver na frente da fileira, devera deitar-se
sobre os bragos dos primeiros companheiros. Ao sinal

000000
-4----- •

000000



46.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

Obs.:
g) Final:

do professor, todos deverao realizar movimentos com
os bragos, para impulsionar 0 aluno que estiver deitado
ao final da fileira.
Esta atividade devera ser mantida ate que todos tenham
pass ado pel a esteira rolante.

47.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

TORPEDO DESLIZANTE
-x-
Desenvolver a flutuagao dorsal, ventral e apneia.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
Ap6s dividir a turma em duas colunas, cad a aluno
devera ficar a um metro e meio de distancia do outro e
o ultimo aluno de cada coluna devera estar ao lado do
penultimo e se preparando para a atividade.
Ao sinal do professor 0 ultimo aluno devera efetuar a
flutuagao ventral ou dorsal e seu colega devera
impulsiona-Io pelo tornozelo. 0 aluno devera flutuar ao
lado da coluna e seus colegas deverao continuar a
impulsao, ate 0 inicio da coluna.
Esta atividade devera ser realizada em piscina rasa.
Esta atividade devera ser mantida ate que todos tenham
passado por ela.

Obs.:
g) Final:

o 0 0 0 0~.~.
o 0 0 0 0 a) Nome:

b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

BOLA MALUCA
-x-
Desenvolver a flutuagao ventral e apneia.
Em circulo. 0 professor devera estar fora da agua.
Em circulo, um pr6ximo aooutro. Um aluno sera escolhido
para ser a bola. Este devera ficar em frente a um com-
panheiro.
Ao sinal, 0 aluno escolhido devera ficar em posigao
agrupada e os demais deverao passa-Io como se
fosse uma bola, em sentido horario, ate este aguentar.
Esta atividade devera ser realizada em piscina rasa.
Esta atividade devera ser mantida ate que todos te-
nham passado por ela.

0000

° °0·0
00 000

'IRAMIDE HUMANA
-x-
Desenvolver a coordenagao motora e 0 equilibrio.
Em equipes. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar pr6ximos uns aos outros ..



Obs.:
g) Final:

49.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

o00
000
0000
00000

Cada equipe, em media de seis alunos, escolhera urn
aluno para que seja a mumia. Deverao enrola-Io em
papel toalha da cabega aos pes. A mumia devera ficar
de pe e de costas para a piscina. Os demais componen-
tes do grupo, deverao entrar na agua e se posicionar urn
ao lado do outro encostados na borda da piscina e de
frente para a mumia.
Ao sinal do professor a mumia devera deitar-se decubito
dorsal sobre seus colegas, tomando cuidado para nao
molha-Ia. Os alunos deverao aguardar 0 sinal de saida
para transportar a mumia ate 0 outro lade da piscina,
colocando-a de pe na borda.
Esta atividade devera ser realizada em piscina rasa.
Ganhara a equipe que conseguir chegar em primeiro
lugar, colocando a mumia de pe e sem molha-Ia.

Obs.:
g) Final:

COBRA-CECA
Touca de latex, prancha e premio.
Desenvolver a coordenagao motora e 0 senti do (tato).
Os alunos deverao estar distribufdos pela piscina. 0
professor devera estar dentro da agua.

0 0
0 0

0 0
x

0 0
o {>,

0
0 0 o 0

08t 8t
0 0
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COBRA CE<:.o\

A MUMIA

67
66

Ao sinal do professor, os alunos deverao montar uma
piramide.
Esta atividade devera ser realizada em piscina rasa.
Ganhara a equipe que conseguir montar a piramide
primeiro, com todos os alunos da equipe.

50.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:A MUMIA

Papel toalha.
Desenvolver a coordenagao motora e equilibrio.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.



Obs.:
g) Final:

51.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

Obs.:
g) Final:

Os alunos deverao estar distribufdos pela piscina, com
a touca cobrindo os olhos. 0 premio devera estar sobre
a prancha e entre os alunos.
Ao sinal do professor, os alunos deverao procurar 0

premio tateando.
Esta atividade devera ser realizada em piscina rasa.
Ganhara 0 premio, 0 aluno que conseguir descobrir,
onde ele esta.

2.
,) Nome:

b) Material:
) Objetivos:

d) Formagao:
) Organizagao:

CAO E GATO
touca de latex.
Desenvolver a coordenagao motora e audigao
Distribufdos pela piscina. 0 professor devera estar fora
da agua.
o professor devera denominar urn pegador, 0 qual sera
o "cao". Os demais serao "gatos" e estarao distribufdos
pela piscina.
Quando 0 professor solicitar a "cao", este devera latir, e
os "gatos" deverao fugir. Quando 0 professor solicitar os
"gatos", estes deverao miar. A medida que 0 "cao" pegar
os "gatos", estes deverao sair da atividade.
Esta atividade devera ser realizada em piscina rasa.
Ganhara 0 aluno que nao for pego pelo "cao".

o 0
o • 0

o 0o

53.
a) Nome:
b) Material:

CABO DE GUERRA
corda, urn lengo vermelho, dois objetos para marcagao.
Desenvolver a coordenagao motora e forga.
Em colunas, 0 professor devera estar dentro da agua.
As equipes deverao estar uma de frente para a outra,
segurando a corda, com 0 lengo amarrado ao centro,
urn objeto a urn metro do centro de cada urn dos lados,
indicara a marcagao limite. As equipes deverao estar a
quatro metros de distancia uma da outra, segurando a
corda. 0 professor devera estar exatamente ao centro ..
Ao sinal do professor, as equipes deverao puxar a corda
ate que 0 lengo ultrapasse a marcagao de sua equipe.
Ganhara a equipe que conseguir deslocar a outra
equipe ate a marcagao estabelecida pelo professor.

POLO DE PATO
Pe de pato, bola plastica e demarcagao para a trave e
apito.
Iniciagao para uma modalidade esportiva (POLO
AQUATICO).
Em fileiras encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.



54.
a) Nome:
b) Material:

6x
ox xo 6x
ox xo
ox xo 0 0 0 0
ox xo
ox xo
ox xO

0 0 0 0

Cad a equipe devera estar de frente a outra, encostada
nas duas cabeceiras. Cada aluno devera estar com um
par de pe de pato. 0 professor devera estar posicionado
ao centro da piscina, com um apito e uma bola na mao.
A trave sera a borda, onde estao seus adversario no
infcio do jogo.
Ao sinal do professor, os alunos deverao nadar para 0

centro da piscina, onde estara a bola e iniciar 0 jogo.
Deverao passar a bola para sua equipe para que
consigam marcar gols.
As regras deverao estar bem explicadas antes de iniciar
o jogo.
Ganhara a equipe que fizer 0 maior numero de pontos.

separadas pela rede. Dois alunos deverao estar pr6ximos
a rede, um em cad a extremidade e os outros dois no
fundo da quadra, perto da borda, cada um em uma
extremidade. 0 juiz, representado pelo professor devera
estar fora da agua, com um apito e a bola. A quadra
devera ter no maximo 4 metros de largura por 8 metros
de comprimento.
Ao sinal do professor, uma das equipes iniciara 0 jogo,
esta equipe devera tocar na bola no maximo tres vezes
e passar ao lade adversario. Caso a bola passada caia
dentro da demarcagao adversaria, a equipe que lan-
gou a bola ganhara um ponto, caso a bola caia do lade
de fora da quadra, a equipe adversaria ganhara um
ponto. Para que 0 jogo nao se interrompa, a equipe
adversaria podera tocar na bola no maximo tres vezes
e passa-Ia ao lade adversario e comergar novamente.
Ganhara 0 jogo, a equipe que atingir 0 maior numero de
pontos, dentro do tempo estipulado pelo professor.

ACQUAVOLLEY
Uma rede para volley, uma bola de Biribol, apito,
material para delimitar a quadra.
Desenvolver e estimular 0 aspecto social, ffsico e
psicol6gico do aluno. Infcio para a modalidade espor-
tiva para 0 Volleyball.
Quatro alunos de cada lade da rede, representando
uma equipe.
Cad a equipe devera estar uma de frente a outra,

55.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:

REVEZAMENTO A LUZ DE VELAS
Vel as e f6sforo.
Desenvolver a coordenagao motora e a agilidade.
Em fileiras encostadas na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.



e) Organizagao: Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda, com
as velas acesas na mao. Do outro lade da piscina, fora
da agua, deverao estar velas em pe.

f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os primeiros alunos de cada
equipe, deverao atravessar a piscina, acender uma
vela e voltar 0 mais rapido possivel a sua posigao inicial.
Ao chegar, devera tocar em seu colega, para que ele
possa percorrer todo 0 percurso novamente, acender a
outra vela e voltar, ate que todos passem pelo percurso
e acendam suas respectivas velas.

g) Final: Ganhara a equipe que terminar em primeiro lugar e
acender todas as velas.

&6"
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

o RABO DA SEREIA
Tiras de pano ou plastico.
Desenvolver a coordenagao motora, agilidade e reflexo.
Distribuidos pela piscina. 0 professor devera estar fora
da agua.
Os alunos deverao estar na parte rasa da piscina, com
uma tira de pano ou plastico presa na touca.
Ao sinal do professor, os alunos deverao puxar 0 maior
numero de tiras possiveis de seus colegas, que estarao
pres as em suas toucas.
Ganhara 0 aluno que obtiver 0 maior numero de tiras.

f':,

ox ox ox
ox oxox
ox oxox

MA(:i DO AMOR
Magas
Desenvolver 0 aspecto social e coordenagao motora.
Em duplas. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na parte rasa da piscina, com
os bragos para tras, um de frente para 0 outro, com a
maga entre eles e na superficie da agua.
Ao sinal do professor, os alunos deverao tentar morder
a maga.
Ganhara 0 aluno que conseguir morder a maga primeiro.

ox 0
o x

o



58"
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

A DANCA DA BEXIGA
Bexigas e musica.
Desenvolver 0 aspecto social e a coordenagao motora.
Em duplas. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na parte rasa da piscina, um de
frente para 0 outre, com a bexiga presa entre eles, sem
toea-Ia.
Ao iniciar a musiea, os alunos deverao dangar sem
deixar que a bexiga caia.
Esta atividade devera durar ate que a musica se acabe.

Capitulo 6

•ATIVIDADE LUDICA
DURANTE A AULA DE NATA~lo



Como seu proprio nome sugere, as atividades aqui mencionadas deverao
, ( r utilizadas apos as criangas, jovens e adultos possuirem uma compreensao
Ill. lor dos quatro estilos. Poderao ser utilizadas durante a aula ou para enfatizar
um exercicio muito especifico sugerido pelo professor. A descontragao das
h bilidades, aqui adquiridas, fara com que os alunos aprendam de maneira
r pida e divertida. A preferencia pel a atividade ludica ira fazer com que os
(X rcicios propostos se tornem faceis de serem realizados. As atividades em
dupla ou grupos proporcionarao um maior intercambio entre prazer, criatividade

a realizagao.

9.
) Nome:

b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

HADO MIX
-x-
Desenvolver a coordenagao motora e agilidade.
Em fileiras, encostados na borda da piscina, enumerados
pelo professor. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda e
enumerados pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cad a raia
devera ir ate 0 outro lado da piscina, utilizando um estilo
para os membros superiores e outro para os membros
inferiores.
Esta atividade devera ser mantida ate que todos ten ham
passado pela combinagao dos quatro estilos.

•0
0

•0
0•0
0



60.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

61.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

HADO X
-x-
Desenvolver a coordenagao motora e agilidade.
Em fileiras, encostados na borda da piscina. 0 profes-
sor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda, enumerados
pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cad a raia
devera ir ate 0 outro lade da piscina (nadando peito), a
perna esquerda e 0 bragG direito realizando 0 movi-
mento, a perna direita e 0 bragG esquerdo deverao
permanecer parados.
Esta atividade devera durar ate que os alunos aprendam
a coordenagao do exercfcio.

•0
0

•0
0•0
0

62.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:

CABO DE FOR~A
Prancha
Desenvolver a coordenagao motora e a forga nos
membros inferiores.
Em duplas. 0 professor devera estar fora da agua, no
centro da piscina e de frente para as pranchas.

Os alunos deverao estar dentro da agua e ao centro da
piscina, em duplas. Cad a aluno devera segurar em uma
das extremidades da prancha.
Ao sinal do professor, os alunos deverao realizar
propulsao de pernas simultaneamente.
Ganhara 0 aluno que conseguir empurrar 0 seu
companheiro alem da marcagao que determinar 0
professor.

oxo
oxo

CAPllAO CAHCHO
-x-
Desenvolver a coordenagao motora.
Em fileiras, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda,
enumerados pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cad a raia
devera ir ate 0 outro lade da piscina, nadando com
um brago e uma perna, no estilo que 0 professor soli-
citar.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0
interesse do grupo.



63..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

e
0
0
e
0
0
e
0
0

\) N me:
II) M terial:
I,) bjetivos:
d) ormagao:

0015 EM UM
Tira de camara de pneu de cinco centimetros.
Desenvolver a coordenagao e agilidade.
Em duplas. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar em duplas, na agua, encosta-
dos na borda, com a tira no tornozelo ou coxa.
Ao sinal do professor, os alunos deverao dar uma das
maos e nadar crawl, ate 0 outro lade da piscina,
realizando propulsao de brago e pern? de crawl. Com
apenas um dos membros superiores e inferiores.
Esta atividade devera ser mantida ate que os alunos
nadem com ambas as partes do corpo. 6& ..

a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

0x
0
0x
0
0x
0

o EQUILl8RISTA
Copo plastico de cafe.
Desenvolver a coordenagao e equilibrio.
Em fileiras, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda, com
o copo na mao e enumerados pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cada raia,
devera encher 0 copo, colocar na testa e nadar de
Costas ate 0 outro lade da piscina.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

exoxoxexoxoxexoxox

ESPACUETE HADADOR
Espaguete etaflon.
Desenvolver a coordenagao motora, iniciagao ao nado
Crawl.
Em fileiras, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda, cada
aluno com um espaguete, enumerados pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cada raia
devera colocar 0 espaguete na altura da cintura e nadar



66..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Formagao:
e) Organizagao:

exoxox
exoxox
exoxox

I) 0 senvolvimento: Ao primeiro sinal do professor, os alunos deverao correr
no sentido horario. Ao segundo sinal, os alunos deverao
boiar a favor da correnteza ou nadar contra ela, de
acordo com a solicitagao do professor.

J) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0
interesse do grupo.

\) Nome:
b) Material:
) Objetivos:

d) Formagao:
) Organizagao:

Crawl, realizando movimentos de membros inferiores e
superiores, com a cabega fora da agua.
Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.

HADAR EM ciRCULO

-x-
Desenvolver a flutuagao e coordenagao motora.
Em cfrculo. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar com a agua na altura da
cintura, um ao lade do outro.

Obs.:
g) Final:

QUEIMADA COM ESPOHJA
Esponjas e pranchas.
Desenvolver a coordenag8.o motora.
Em fileiras, encostados na borda da piscina.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda, cada
um com sua prancha e sua esponja, enumerados pelo
professor.
Ao sinal do professor, os alunos deverao estar realizan-
do propulsao de pernas com a prancha e segurando
uma esponja na mao. Ao sinal, deverao "queimar" os
colegas das outras raias, em seguida, os alunos deverao
pegar a esponja mais pr6ximas para recomegar.
Cada aluno devera estar apenas com uma esponja.
Esta atividade devera ser mantida por um tempo
determinado pelo professor.

exoxox
exoxox
exoxox



68.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagab:

69.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

BAUZA MUSICAL
Aparelhagem de som e fita.
Desenvolver a coordenagao e exerdcios localizado .
Em fileiras, encostados na borda da piscina. 0 profess r
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda,
enumerados pelo professor.
Sera dad a para cad a baliza, uma atividade (propulsao
de pernas, nadando, corretivo, etc.). 0 professor devera
tocar uma musica por alguns minutos e para-Ia. Neste
instante os alunos deverao trocar de raia, e assim
sucessivamente, ate que todos passem por todas as
atividades.
Esta atividade devera ser mantida ate que todos os
alunos passem por toda a atividade.

•0
0

•0
0•0
0

) Organizagao: Os alunos deverao estar dentro da agua, na borda,
enumerados pelo professor.

f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cad a raia
devera nadar, com as luzes apagadas e contando 0

numero de bragadas, para atravessar 0 percurso de-
sejado.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida de acordo com 0

interesse do grupo.
Obs.: Esta atividade devera ser noturna.•0 NADANDO0

• PERNA0
0• CORRETIVOS0
0

70.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

HADAR AS CECAS
Oculos de natagao pintados do lade de fora de preto.
Desenvolver a percepgao corporal e a sensibilidade.
Em fileiras encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda, com os
oculos, enumerados pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cad a raia
devera atravessar 0 percurso estipulado pelo professor,
nadando Crawl.
Esta atividade devera ser mantida ate que 0 aluno
consiga atravessar a piscina.

HADAR HO ESCURO

-x-
Desenvolver a percepgao corporal e sensibilidade.
Em fileiras, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.



71.
a) Nome:
b) Material:

c) Objetivos:
d) Formagao:

exoxox
exoxoxexoxox

72.
) Nome:

b) Material:
) Objetivos:

d) Formagao:AULA DE CIRCUITO
Pranchas, b6ias, espaguete de etaflon, peso de hidro-
ginastica.
Desenvolver a forga localizada e coordenagao motora.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda, enume-
rados pelo professor, os materiais deverao estar fora da
agua, pr6ximos a eles.
Ao sinal do professor 0 primeiro aluno de cad a raia

e
0
0
e
0
0e
0
0

devera nadar 0 percurso proposto pelo professor (100,
200 metros ... ). Ao final do percurso solicitado, os alunos
deverao intercalar exercicios localizados (f1exoes,
abdominais, etc.), fora ou dentro da agua. 0 professor
devera intercalar exercicios s6 de propulsao de per-
nas, s6 de propulsao de bragos, nadando urn estilo,
tantas vezes quantas forem necessarias.
Esta atividade devera ser mantida ate terminar 0 nu-
mere de repetigoes solicitadas pelo professor.

HADAR DE CAMISETA
Camisetas.
Desenvolver a coordenagao motora.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda, usando as
camisetas e enumerados pelo professor.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cad a raia
devera atravessar 0 percurso estipulado pelo profes-
sor, nadando Crawl.
Esta atividade devera ser mantida ate que todos os
alunos consigam passar pelos quatro nados.

exoxox
exoxoxexoxox



73..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

~
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

HADAR COM VESTIMEHTAS
shorts, meias, bermudas, calgas, camisetas, bones.
Desenvolver a coordenagao motora.
Urn aluno em cada raia, encostados na borda. 0
professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda, com todas
as vestimentas solicitadas pelo professor.
o professor devera estipular a metragem (ex. 400
metros Crawl) e os alunos deverao nadar e a cada 100
metros, deverao tirar uma pega do vestuario.
o aluno devera terminar a metragem proposta, sem as
pegas colocadas no inicio da atividade.

75..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

LEITURA MOLHADA
Artigos de revistas.
Desenvolver a percepgao, coordenagao e forga dos
membros inferiores.
Em fileira, encostados na borda da piscina. 0 professor
devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda, cada aluno
com urn recorte de revista.

Ao sinal do professor, os alunos deverao atravessar a
piscina, realizando propulsao de pernas de Costas, com
os bragos fora da agua, lendo em voz alta, a reportagem
do recorte de revista.
Ganhara 0 aluno que chegar em primeiro lugar ao outro
lado.

A CEHTOPEIA
-x-
Desenvolver a coordenagao motora, agilidade e virada
no nado crawl.



d) Forma<;ao:
e) Organiza<;ao:

Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar em colunas, segurando urn p
do companheiro.
Cada equipe em sua raia devera segurar no pe d
companheiro e nadar com 0 outro bra<;o. Somente 0

primeiro, podera nadar com os dois bra<;os e 0 ultimo
realizara propulsao de pernas de Crawl. Os alunos
deverao nadar ate 0 outro lado, realizar a virada de
Crawl e voltar a posi<;ao inicial.
Esta atividade devera durar ate que todos passem pel a
posi<;ao inicial.

Capitulo 7



Neste capitulo iremos abordar alguns tipos de situagoes que 0 professor
d vera estar ciente, antes de por em pratica, as atividade aquaticas.

Primeiramente devera adequar a atividade proposta a habilidade do
Iluno. A profundidade da piscina podera ser um fator limitante a realizagao dos

(X rcfcios, e uma maior atengao devera ser prestada, quanta aos exercicios na
f rte funda da piscina. A atengao e seguranga deverao ser observadas pelo
professor durante 0 tempo todo da aula.

As criangas na fase de adaptagao deverao estar real mente adaptadas ao
In io Ifquido e procurar sempre realizar os exercicios na parte rasa da piscina.
f\ tengao quanto a objetos pequenos e importante, pois poderiam ser engolidos
f cilmente.

Evitar correr em volta da piscina e brincadeiras de empurrar na hora de
Itar e mergulhar, nao serao permitidas.

A escola devera ter a disposigao um kit de primeiros socorros para dar
uporte ao professor caso necessite.

A seguir sugeriremos algumas atividades que poderao ser utilizadas,
desde que 0 professor tome os devidos cuidados.

76.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

CRUZAMENTO PERICOSO
-x-
Desenvolver a coordenagao e agilidade.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
As equipes deverao estar sentadas de frente para os
cantos da piscina, em colunas.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cada coluna
devera mergulhar e nadar, cruzando a piscina ate 0

lade oposto, de onde ele se encontra. As saidas poderao
ser dadas de tres em tres segundos.
A atividade devera ser encerrada ap6s 0 ultimo aluno de
cada equipe chegar em sua posigao.



a) Nome:
b) Material:
c) Objetivo:
d) Forma~ao:

78..
a) Nome:

b) Material:
c) Objetivos:
d) Forma~ao:

00
""

00• •
~ / x 0

/ ~
x 0

x 0o· ·00 0

CRUZAMENTO PERIGOSO

DE OLHO HA BALA
Cadeira, prato, coca-eola e baJa.
Desenvolver a coordena~ao e agilidade.
Um aluno em cada raia. 0 professor devera estar fora
da agua.
Os alunos deverao estar fora da agua, na posi~ao de
saida. Do outro lado da piscina devera estar a cadeira
com 0 prato cheio de coca-cola e uma bala dentro.
Ao sinal do professor, os alunos deverao mergulhar e
nadar ate 0 outro lado da piscina, subir e tentar pegar a
bala, dentro do prato de coca-eola com a boca, sem
usar as maos.
Ganhara 0 aluno que conseguir pegar a bala em primeiro
lugar.

CRUZAMEHTO PERICOSO COM BOLA
CICAHTE
Bolas inflaveis.
Desenvolver a coordena~ao motora.
Um aluno em cada canto da piscina. 0 professor devera
estar fora da agua.

Os alunos deverao estar na agua, com a bola gigante a
sua frente, localizados um em cada canto da piscina.
Ao sinal do professor, os alunos deverao cruzar a
piscina em diagonal, com a bola, por duas vezes. A
primeira vez, devera cruzar, ir ao canto e nadar com a
bola para 0 lado DIREITO, chegando ao canto nova-
mente, devera cruzar pel a segunda vez, ir ate 0 canto
e nadar com a bola, para 0 lado ESQUERDO, chegando
a sua posi~ao inicial.
Ganhara 0 aluno que chegar em primeiro lugar ao ponto
de partida, passando pelos quatro cantos da piscina.



Capitulo 8



). It VI I 1m ntos sac as atividades aquaticas mais solicitadas. devido a
\I II d I' III mas em equipes, podendo ser em duplas ou em grupos. 0
.111 III VI r tar atento quanta a divisao das equipes, que devera ser a

III 11111110 I 11 possivel, para despertar em todos 0 prazer da competi~ao.
" I I 0I1e111 Ir uma boa atividade de revezamentos para que os alunos

11111.1111I)', I tlvos propostos, 0 professor devera se preocupar em respeitar e
I I' II ,1)( It' r s regras, tais como: conhecer bem os revezamentos a serem
1IIIIId Hlo' ,In nter as equipes equilibradas, as explica~6es deverao ser breves

IIllpll I ,In ntivar os aluno que necessitem de suporte emocional, ser justo,
II II Itlll r'\f vlola~6es e principal mente linguagem indevida.

\) Nom :
ill M It rl I:
I) I J t1vos:

PROPULSAO DE PERNAS NOS ESTILOS
Pranchas
Desenvolver a agilidade, a resistemcia e for~a nos
membros inferiores.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes, os
alunos deverao estar na agua, metade da equipe de
uma lade e a outra metade do outre. 0 primeiro aJuno de
cada equipe devera ficar com a prancha e aguardar pelo
estilo a ser solicitado pelo professor.



80..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

Ao sinal, 0 aluno devera atravessaro percurso segurando
a prancha. Ao chegar, devera passar a prancha para 0
companheiro e este devera voltar e assim sucessiva-
mente.
Ganhara a equipe que conseguir chegar em primeiro
lugar.

I) NIIIIII :

I) M III rill:
I l 11]1 lIv :

11)11lI1ll \9 0:
t)I)1 ull 980:

PROPULSAO DE PERNAS COM PE DE PATO
Pranchas e pe de pato.
Desenvolver a resistencia e forga dos membros inferiores
e agilidade.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes. Os
alunos deverao estar dentro da agua, com pe de pato,
metade de um lade e metade de outro. 0 primeiro aluno
de cada equipe devera ficar com a prancha e aguardar
o estilo a ser solicitado pelo professor.
Ao sinal, 0 aluno devera atravessar 0 percurso segu-
rando a prancha. Ao chegar, devera passar a prancha
ao companheiro e este devera voltar, e assim suces-
sivamente.
Ganhara a equipe que terminar em primeiro lugar.

xo
xo
xo
xo
xo
xo
xo
xo 82..

a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

BEXIGAS
Bexigas.
Desenvolver a coordenagao motora e fortalecimento
dos membros inferiores.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes,
metade de um lade e metade do outro. 0 primeiro aluno
de cad a lade devera estar dentro da agua. 0 iniciante
devera estar com a(s) bexiga(s), para dar inicio ao
revezamento.
Ao sinal do professor, 0 iniciante devera nadar Crawl ou
Peito, com a cabega fora da agua com a(s) bexiga(s) em
frente ao rosto, e atravessar 0 mais rapido possivel e
passa-Ia ao companheiro e este, devera voltar e assim
sucessivamente. 0 aluno que terminar 0 percurso devera
sair da agua e se dirigir ao final da coluna.
Ganhara a equipe que terminar em primeiro lugar.

AGUA NO BALDE
Baldes.
Desenvolver forga, agilidade, coordenagao.



d) Formagao:
e) Organizagao:

mi.
a) Nome:
b) Material:

c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes.
Os alunos deverao ficar fora da piscina, em colunas
esperando sua vez. Do outro lade da piscina ficarao
os baldes.
Ao sinal do professor, os primeiros alunos de cada
coluna deverao mergulhar, nadar ate 0 balde, encher a
boca de agua e colocar no balde, por tres vezes, e voltar.
Assim que este aluno chegar, 0 proximo devera mer-
gulhar e continuar, assim sucessivamente. Cada aluno
que terminar 0 percurso devera se dirigir ao final da
coluna.
Ganhara a equipe que chegar em primeiro lugar.

I) I It t 11volvIII nto: Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cada equipe
devera mergulhar e nadar com sua roupa, ao outro lado,
sair, tirar a pega de roupa, ajudar 0 companheiro a vesti-
la e voltar. 0 penultimo devera ajudar 0 companheiro a
vestir a ultima pega e ficar sentado em seu lugar. 0
companheiro com todas as pegas do vestuario vestidas,
devera voltar nadando, 0 mais rapido possive!.

1111111 Ganhara 0 aluno que chegar em primeiro lugar com
todas as pegas vestidas.

000. Ox
xxxx

4.
I) Nome:

b) Material:
) Objetivos:

d) Formagao:
) Organizagao:

BOlA DE COSTAS
Camara de pneu.
Desenvolver a coordenagao motora.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes. Os
alunos deverao ficar dentro da piscina, metade de um
lado, metade do outro. 0 primeiro aluno de cad a equipe,
devera ficar em cima da camara, de costas, com os pes
e os bragos para fora.
Ao sinal do professor, 0 aluno iniciante devera remar
com os bragos e realizar propulsao de pernas ate ooutro
lado, trocar de lugar com 0 companheiro, permanecendo
em seu lugar, para que 0 companheiro possa voltar, e
assim sucessivamente.
Ganhara a equipe que terminar em primeiro lugar.

DESFILE DE MODAS
Meias, tenis, calg6es, bones, saida de banho, cuecas,
camisetas, luvas e cadeiras.
Desenvolver a coordenagao motora e resistencia.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao ficar de pe, fora da piscina. Do outro
lado, um dos alunos escolhidos para fechar 0
revezamento devera aguardar sentado. 0 professor
devera distribuir aos componentes das equipes pegas
do vestuario.



a) Nome:
b) Material:

c) Objetivos:
d) Forma9ao:
e) Organiza9ao:

I

OO.XI
I

I

1000
I
,

I

1000
I

deverao puxa-Io de volta. Assim que este chegar,
deverao efetuar a troca 0 mais rapido possivel, para que
este possa repetir a atividade, ate 0 ultimo aluno.
Ganhara a equipe que terminar 0 percurso em primeiro
lugar.

MEDICINE-BALL
Bola de urn quilo Medicine-ball.
Desenvolver a coordena9ao motora, for9a e agilidade.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes. Os
alunos deverao estar fora da piscina, em colunas. Do
outro lado, dentro da agua, urn aluno de cada equipe
devera permanecer de pe. 0 primeiro aluno de cada
coluna devera ficar com a bola de Medicine-ball.
Ao sinal do professor, 0 primeiro aluno de cada equipe
devera saltar, nadar com a bola ate onde der pe, correr
e passar a bola ao companheiro e ficar em seu lugar.
Este, por sua vez, devera voltar correndo e nadando
com a bola, passar a seu colega e se dirigir ao final da
coluna, e assim sucessivamente.
Ganhara a equipe que terminar 0 percurso em primeiro
lugar.

I0000 ex x oo.x I 0
IJ1
I

I0000 ex x oo.x I 0
I

I

OO.XI
I

I) N( III :

II) M It rl I:
I) I J IIvos:
d) I rm 9ao:
I) r nlza9ao:DE VOLTA PARA A RAIA

Camara de pneu de caminhao, halteres de hidroginastica
e corda de nylon.
Desenvolver a coordena9ao motora.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes. Os
alunos deverao ficar em pe, fora da piscina, segurando
uma corda de nylon, preso a camara. Urn dos alunos
devera iniciar ficando na agua, dentro da camara. Do
outro lado, deverao permanecer os halteres.
Ao sinal do professor, 0 aluno devera nadar Crawl, tocar
no haltere e voltar. Os demais componentes da equipe,



87..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

'\ 88 ..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

BOLA CICAHTE
Bolas inflaveis de um metro de diametro.
Desenvolver a coordenagao e agilidade.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes e os
alunos deverao estar de pe, do lade de fora da piscina,
metade de um lado, metade de outro. 0 aluno iniciante
ficara com a bola gigante.
Ao sinal, 0 aluno devera saltar ou mergulhar com a bola,
nadar ate 0 outro lado; passa-Ia ao companheiro e se
dirigir ao final da coluna. Este por sua vez, devera voltar
e assim sucessivamente.
Ganhara a equipe que conseguir chegar em primeiro
lugar.

Do outro lade da piscina, na borda, ficarao as garrafas.
o primeiro aluno de cada equipe ficara com a caneca.

I) I ( nvolvimento: Ao sinal, 0 aluno devera nadar Crawl ate 0 outro lade e
em tres tentativas, colocar agua na garrafa, voltar
nadando Costas com a caneca na mao. Ao chegar,
devera passar a caneca ao companheiro e se dirigir ao
final da coluna. Este por sua vez, devera realizar 0

percurso e assim sucessivamente.
l) Final: Ganhara a equipe que conseguir encher a garrafa

primeiro.

89..
) Nome:

b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

LARAHJA AQUATICA
Laranjas.
Desenvolver a coordenagao motora.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em equipes. Os
alunos deverao estar dentro da agua, sendo que 0
primeiro de cada equipe ficara com uma laranja entre 0

queixo e 0 peito.
Ao sinal, 0 primeiro aluno de cada equipe devera nadar
Costas, fazer a virada simples e voltar. Ao chegar,

HADAR DE CAHEQUIHHA
Canecas e garrafas plasticas.
Desenvolver a coordenagao motora e agilidade.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera dividir a turma em duas equipes e os
alunos deverao estar de pe, do lado de fora da piscina.



ex
o
o

ex
o
o

passara a laranja ao proximo companheiro, ate 0 ultimo
da equipe completar 0 percurso.
Ganhara a equipe que terminar em primeiro lugar. Capitulo 9



A., tividades aquaticas utilizadas nos treinamentos, possuem carater
I I III Iv 1m nte motivacional. 0 professor ou 0 tecnico devera utilizar estas
II vld Id! durante 0 treinamento, e nao somente em dias comemorativos. A
ill LOl1lr Gao para que 0 atleta atinja sua melhor performance, devera ser
II III 1111 \d pelo professor de maneira agradavel e criativa. Asensibilidade
iii 1 plol' or tera urn papel importantissimo para interromper a aula e introduzir
I I' viele de proposta.

Despertar 0 interesse, ajustando 0 atleta no exercicio proposto sera 0

iii ,II que 0 professor ira ter na hora de adequar as atividades aquaticas de
III 11Ull nto, fazendo com que ele perceba 0 ajuste dos atletas perante as
II vldndes, observando 0 empenho na participagao, se estao se esforgando, se
'I ()tuz m alarde do triunfo, terminando sua participagao, chegando a meta final,
( 111 aproveitarem de vantagens desleais, mostrando suporte a vit6ria e a

III rr t de maneiras modestas e generosas, sem arrumarem desculpas para
II' lIfl rem a perda.

0"
I) Nome:

h) Material:
) Objetivos:

d) Formagao:
) Organizagao:

o REI DA RAIA
Dado, quadro negro, giz.
Desenvolver uma maior integragao com 0 grupo.
Em fileiras, encostados na borda
Sera escolhido urn representante de cad a raia. Este
devera estar fora da agua e os demais dentro.

0
0
0
0
0
0
0
0
0



91.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

Ii.

6x
0

•0
0
0 0
0
0

o professor estabelecera a serie a ser nadada dei-
xando 0 numero de repetigoes em branco.
Ex.: x 50 metros nadando Crawl.
Ap6s cada raia ter estabelecido 0 seu Iider, 0 professor
Ihe entregara um dado que devera ser jog ado para cima
tres vezes. A medida que os resultados forem saindo,
o professor ira somando, 0 total, sera 0 numero de
vezes que a raia devera nadar a serie.
Todos os representantes deverao jogar 0 dado tres
vezes para poderem iniciar a serie. Esta atividade nao
possui vencedores.

SORTE CRANDE
Cronometro.
Estimular a motivagao.
Em coluna. 0 professor devera estar fora da agua.
o professor devera preparar uma tabela de 0 a 99
atividades e estar de posse de um cronometro.
Cada aluno devera disparar 0 cronometro, ao sinal do
professor devera parar 0 cronometro, os numeros refe-
rentes aos centesimos deverao ser procurados na
tabela para se saber a atividade a ser realizada pelo
nadador.

I) N me:
ill M terial:
(.) bjetivos:
Il) ormagao:
() rganizagao:
I) Desenvolvimento:

Ex.: 00 - nadar 25 metros Crawl,
01 - nadar 400 metros Costas,
02 - realizar 20 abdominais,
03 - voce nadou forte hoje, pode ir para casa

mais cedo,
04 - voce acaba de ganhar uma barra de

chocolate, ...
Todos os alunos deverao disparar 0 cronometro. Esta
atividade podera ser utilizada no final do treina-
mento.

NADO QUEBRADO
Cronometro.
Desenvolver a percepgao de nadar mais rapido.
Individual. 0 professor devera estar fora da agua.
Os alunos deverao estar na agua, na borda.
Ao sinal do professor, os alunos deverao nadar os 100
metros nado Crawl. A cada 25 metros deverao descan-
sar 10 segundos. No tempo total devera ser descontado
30 segundos.
Observar se 0 tempo total reduzido, se aproxima da
melhor marca do atleta.



93.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

VIRADA RAPIDA
Bandeira do nado Costas.
Desenvolver a habilidade de nadar rapido e virar.
Em calunas.
Um aluno de eada raia devera fiear sob a bandeirinha,
virado para a parede. 0 professor devera fiear fora da
agua ao lade das bandeirinhas.

I It I IIV Ivimento: Ao sinal do professor, os alunos efetuarao a saida 0

mais rapido possivel, sem queimar.
I I III II. OS alunos mais lentos deverao ser mantidos fora, ate

que se identifique 0 nadador mais rapido na saida.

\) Nome:
11)M terial:
(,) bjetivos:

VELOCIDADE MAXIMA
-x-
Despertar no atleta a sensagao de nadar rapido, sob
uma grande torcida, como em uma competigao (pre-
paragao psieoI6giea).

f) Desenvolvimento: Ao sinal do professor, 0 primeiro a/uno de eada co/una
devera nadar, virar e voltar 0 mais rapido possive/ a
posigao inicial.

g) Final: 0 aluno que ehegar primeiro na posigao inicial, perma-
neeera na atividade.

94.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

SAiDA RAPIDA
Bloco de saida.
Desenvolver a habilidade de safda rapida.
Em co/una. 0 professor devera estar fora da agua.
o primeiro aluno de eada eoluna devera fiear na posigao
de saida, em cima do bloeo.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



96..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:

d) Formagao:
e) Organizagao:

Individual/em colunas. 0 professor devera estar fora da
agua.
Os alunos deverao estar de pe, no bloco de saida, os
demais alunos deverao estar na agua, em colunas,
uma de frente a outra, nas raias laterais.
Ao sinal do professor, os alunos deverao mergulhar e
nadar em velocidade maxima, 0 percurso estabelecido
pelo professor. Os torcedores, das raias laterais de-
verao assobiar, gritar, torcer para os nadadores.
Verificar 0 tempo estabelecido pelos atletas.

97 ..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:
e) Organizagao:

MELHOR VIRADA
-x-
Desenvolver no atleta a habilidade de realizar uma boa
virada.
Distribuidos pela piscina.
Os aluno deverao estar nadando 0 estilo solicitado pelo
professor, executando a virada.
Durante 0 treinamento, 0 professor devera estar atento,
as viradas dos at/etas para determinados estilos.
Ao final do treinamento, 0 professor pod era eleger 0

atleta que realizou as melhor virada, naquele dia.

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

98 ..
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

) Organizagao:

VIRADA PARA TEMPO
Cronometro
Desenvolver no atleta a habilidade de virar rapido.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
o primeiro aluno da coluna devera ficar de pe a dez
metros da parede.
Ao sinal do professor, os alunos deverao nadar, executar
a virada e retornar ao lugar determinado, em velocidade.
o professor devera cronometrar a atividade de cada
aluno.
Sera 0 vencedor 0 aluno que realizar a atividade em
menor tempo.

SERlE DAS FERAS
Cronometro.
Despertar a sociabilizagao.
Em colunas. 0 professor devera estar fora da agua.
Os atietas deverao estar divididos em grupos de tres, 0

cronometro devera estar em local que possa ser visto
por todos.



f) Desenvolvimento: 0 professor devera propor uma serie aos grupo : h
150 metros nadando Crawl, a cada dois minutos. Cnd I
atleta devera nadar 50 metros. 0 total da soma do
tempo de cada atleta, nao podera ser acima de 1minulo
e dez segundos. Caso os atletas nao atinjam, dever,\()
nadar novamente.

Obs.: Este tipo de serie e utilizada durante a fase de poliment<
para competig6e~ e no final dos treinos.

g) Final: Esta atividade devera ser encerrada quando os atleta
completarem as series no tempo estipulado pel
professor.

o.
I) Nome:
I ) Material:
) Objetivos:

d) Formagao:
) Organizagao:

99.
a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

CALERIA DOS FAMOSOS
Cronometro, quadro de aviso.
Estimular a motivagao.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
Os atletas deverao estar na agua, prontos para realizar
a atividade.
o professor devera estabelecer uma serie: 10 x 50
metros, nadando a cada dais minutos. Devera tambem
estabelecer uma media para que os atletas alcancem.

0
0
0
0
0
0

Ex.: 10 x 50 metros, a cada 2 minutos e 32 segundos,
em media.
Os atletas que atingirem a media estipulada pelo
professor, terao seus nomes fixados no quadro de
aviso. Esta serie podera ser tambem para propulsao de
bragos e pernas.
A atividade devera ser mantida ate que termine 0 tempo
estipulado nas series.

o ALVO III
Alvo com dardos.
Estimular a motivagao.
Em coluna. 0 professor devera estar fora da agua.
Os atletas deverao estar fora da agua, de frente ao alvo,
a tres metros.
Ao sinal do professor, 0 primeiro atleta jogara os dardos
por tres vezes. 0 alvo devera ter tres cores no centro ,
"a mosca" ou preto equivalente a tres pontos, a cor
verde, a do meio, equivalente a cinco pontos, e a cor
branca, a de fora, equivalente a dez pontos. 0 professor
devera estipular uma serie:



a) Nome:
b) Material:
c) Objetivos:
d) Formagao:

e) Organizagao:
f) Desenvolvimento:

102.
a) Nome:
b) Material:

Ex. Total de pontos x 50 metros Crawl.
Esta serie podera ser realizada com propulsao ell
bragos e pernas. 0 intervalo ficara por conta do pr
fessor.
Esta atividade devera ser encerrada quando terminnr
as series.

/':,

•o
o
o
o
o

DESCEHDO A MOHTAHHA
Cron6metro.
Desenvolver a resistencia.
Em fileiras, encostados na borda. 0 professor devera
estar fora da agua.
Os atletas deverao estar dentro da agua.
o professor devera estipular uma serie: 24 x 50 metros
nadando Crawl, a cada um minuto. A cad a quatro tiros.
o Professor abaixara cinco segundos do intervalo.
Ex.: 24 x 50 metros, iniciando com 60 segundos.
Esta atividade devera durar ate que a serie termine.

,) Objetivos:
0) Formagao:

A SERlE DA SORTE
Saco plastico, tampinhas de refrigerantes enumeradas
de 01 a 06 e quadro negro.

0
0

0
0

0
0

/':,

x 0
o 1---------------1
o
o 1-------------1
o
o

Estimular a motivagao.
Em fileira, fora da agua. 0 professor devera estar fora
da agua.
o professor devera colocar no quadro a serie total do
treino do dia.
Ex.: __ x 100 metros medley a cada 2 minutos.

__ x 100 metros propulsao de pernas Crawl, a
cada 3 minutos.

__ x 100 metros propulsao de bragG a cada 2
minutos.



400 metros nadando faci!o
x 50 metros Crawl, a cada 1 minuto.

__ x 25 metros Borboleta, a cada 30 segundo 0

Obs.: Crie 0 treinamento de acordo com a habilidade de s u
grupo.

f) Desenvolvimento: 0 professor devera passar 0 saco com as tampinha
dentro, para que cada atleta pegue-a duas vezes, par
cada item do treinamento. 0 professor ira soma-Ia
para saber a quantidade de series para cada atleta
realizar no seu treinamento.

g) Final: Esta atividade devera ser mantida ate 0 termino das
series.

Capitulo 10



t1vidadesde carater ludico, no qual os alunos se sentem a vontade
I' IIll.Ip H, por varios motivos. A participagao em equipe se torna agradavel
III 'lilt r sponsabilidade do professor estajam adequadas as regras. Para

II, !II V( r, tar bem definidos os seguintes conceitos:

) Preparagao do material

• listar os materiais a serem utiizados nas atividades; ter tudo
disponivel na hora da gincana.

b) Local de trabalho

• espago para serem realizadas as atividades, profundidade da
piscina, espago lateral e nas cabeceiras.

c) Conhecer bem as atividades

• regras fixas e bem detalhadas.

d) Explicagoes

• bem c1arase de maneira que todos possam ouvir.

e) Duragao

• podera durar dias, mas se tratando de uma aula de natagao,
devera ser planejada para durar 0 tempo disponivel da aula.

f) Pontuagao

• devera ser programada de tal forma que estimule a equipe ate 0

final das atividades.

As gincanas poderao ser atividades fisicas ou mentais. A gincana
ultural de pergunta e resposta, ira propor aos alunos um conhecimento gera!.

A gincana de solicitagoes, de tarefas ira fazer com que exista mais
uniao entre os componentes das equipes. A gincanade estafetas ira solicitar dos
alunos maior desempenho fisico e as gincanas de habilidades poderao ser de
diversos tipos. Todos tern como determinador comum a busca da vit6ria.

o desempenho dos alunos poderao ser observados pela rapidez e
habilidades de como eles a praticam, mas 0 objetivo principal da gincana e a
integragao dos participantes.



103.
a) Nome:
b) Material:
c) abjetivos:
d) Formagao:

A GARRAFA DO PIRATA
Garrafa plastica com tampa, papel e caneta.
Ampliar os conhecimentos gerais do grupo.
As equipes deverao estar distribuidas fora da agua, na
cabeceira da piscina. a iniciante devera estar dentro
da agua, encostado na borda.
a aluno escolhido pela equipe devera estar encostado
na borda da piscina, na parte rasa. As garrafas com as
perguntas em seu interior deverao estar do outro lade e
na agua.
a professor devera ter elaborado perguntas e coloca-
do-as dentro da garrafa, tais como:
Quem e 0 nadador que ganhou medalha de prata na
alimpiada de Atlanta e em qual estilo?
Quem foi nossa primeira campea mundial?
Ao sinal do professor, os alunos que estarao na agua,
deverao nadar, pegar a garrafa e voltar nadando ate 0

local de partida, passar a garrafa a equipe, que devera
ler em voz alta a pergunta e cronometrar 30 segundos
assim que a pergunta comegar a ser lida, podera ser
respondida imediatamente. Caso a resposta esteja

) Nt m :
II) M trial:
I) bJ tivos:
Ii) I rmagao:
I) rganizagao:

correta, a equipe ganhara um ponto, caso nao saibam
a resposta, 0 professor devera perguntar a equipe
adversaria, se for respondida corretamente 0 ponto
sera deles. Caso tambem nao saibam, 0 professor
devera dar a resposta correta e 0 mesmo procedimento
devera ser tomado com a outra equipe. Ap6s a resposta,
o professor dara 0 sinal novamente para se reiniciar a
atividade.
a professor devera realizar esta atividade por tres
vezes e somar a cad a resposta correta, um ponto.

SOLICITA<:OES
Papel, caneta e fita metrica
Desenvolver 0 raciocinio e agilidade.
Distribuidos pela piscina.
a professor devera estar no centro da piscina, do lade
de fora, com uma lista na mao e fita metrica.
a professor devera fazer a primeira solicitagao as
equipes.
Ex. Solicitar a marca de um determinado 6culos de
natagao.
Sera dado um ponto para cad a 6culos conseguido.
Solicitar 0 maior pe entre as equipes.

6x

00 0
000 • 0

x 0 0
x~x 0 0x x 0 0 000 • Xx

o 0 0 0
0



105.
a) Nome:
b) Material:
e) Objetivos:

d) Formagao:
e) Organizagao:

COMPETI~AO DA FRUTA
Frutas variadas e podio.
Despertar a sociabilizagao, sentido de equipe e eom·
petigao.
Em eolunas. 0 professor devera estar fora da agua.
As equipes deverao estar perfiladas para entrarem no
reeinto da piscina, deverao improvisar as toreidas, apos
a entrada, as equipes deverao permaneeer envolta da
piseina, para a entrada os atletas que forem eseolhidos
para exeeutarem as tarefas "os competidores". Os
atletas darao a volta olimpiea e permaneeerao em suas
respeetivas raias para darem infcio a eompetigao. As
premiagoes serao as seguintes:

1° lugar - uma melancia,
2° lugar - urn melao,
3° lugar - um abaeaxi.

Ao sinal do professor, os alunos deverao nadar Crawl,
toear na parede e voltar nadando Costas.
A equipe que obtiver 0 atleta eom a eoloeagao de 1°
lugar ganhara 3 pontos, 0 2° lugar 2 pontos e 0 3° lugar
- 1 ponto, alem das frutas.
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