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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE  EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: BAC 2008/2 
 
 

P R O G R A M A 
SEXTA FASE 

 
DISCIPLINA: Metodologia da Natação 
   Código: 6MNAT  
   Carga Horária: 90 h/a (créditos 05) 
 

I. EMENTA 
 

Histórico da Natação. Princípios físicos. Regulamentação. Metodologia do ensino 
da Natação (adaptação ao meio líquido, ensino dos nados, aperfeiçoamento e 
treinamento). Nados utilitários. Treinamento na Natação (evolução histórica, peri-
odização, técnica e tática, meios e métodos). Natação para populações especiais. 

 
II. OBJETIVO GERAL 

 
“Vivenciar e conhecer os processos didáticos pedagógicos dos nados Crawl, Cos-
tas, Peito e Borboleta e seu treinamento .”  
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conhecer a evolução histórica da Natação; 
• Conhecer os princípios que fundamentam a Natação; 
• Vivenciar os nados Crawll, Costas, Peito e Borboleta; saídas e viradas e seus 

processos didático-pedagógicos; 
• Saber distinguir adaptação ao meio líquido da iniciação aos estilos; 
• Saber a regulamentação que rege as competições de Natação; 
• Conhecer a evolução histórica do treinamento em Natação; 
• Reconhecer as unidades de treinamento em Natação e suas diferentes apli-

cações na periodização do treinamento; 
• Saber elaborar o treinamento físico, técnico e tático na Natação; 
• Conhecer os métodos e meios de treinamento em Natação; 
• Saber elaborar e aplicar aulas de Natação; 
• Ter conhecimento sobre tratamento de água de piscina, salvamento, primei-

ros socorros em acidentes no meio aquático; 
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• Ter conhecimento sobre Natação para populações especiais (bebês, gestantes, ter-
ceira idade e deficientes). 

 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I – Teoria 
 
• Histórico da Natação; 
• Histórico dos nados Crawl, Costas, Peito e Borboleta; 
• Pedagogia no Ensino da Natação; 
• Princípios Físicos que fundamentam a Natação; 
• Análise técnica da mecânica dos nados Crawl, Costas, Peito, Borboleta, saí-

das e viradas; 
• Regras gerais da Natação e específicas dos nados Crawl, Costas, Peito, 

Borboleta, saídas e viradas; 
• Unidades de treinamento em Natação e suas diferentes aplicações na perio-

dização do treinamento; 
• Planejamento do treinamento físico, técnico e tático na Natação; 
• Métodos e meios de treinamento em Natação; 
• Noções gerais sobre Natação para Bebês, para Gestantes, para Terceira 

Idade, para deficientes e Natação Terapêutica; 
• Noções gerais sobre tratamento de água de piscina, salvamento, primeiros 

socorros em acidentes no meio aquático. 
 
 
UNIDADE II – Prática / Adaptação ao meio líquido 
 
• Flutuação; 
• Respiração; 
• Propulsão; 
• Mergulho. 
 
 
UNIDADE III – Prática / Nados Crawl, Costas, Peito e Borboleta 
 
• Análise e aprendizagem da mecânica das pernas; 
• Análise e aprendizagem da mecânica dos braços; 
• Análise e aprendizagem da mecânica da respiração; 
• Análise e aprendizagem da mecânica da coordenação de braços, pernas e 

respiração; 
• Análise e aprendizagem da mecânica da coordenação de viradas e saídas; 
• Correções técnicas de estilos. 
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V. METODOLOGIA ADOTADA 
 

• Aulas teóricas de caráter expositivo, trabalhos didáticos individuais e em gru-
po, audiovisual com projeção de filmes, slides, transparências e projeções 
multimídia; 

• Visitas técnicas a clubes e academias de Natação bem como a observação de 
competições. 

• Aulas práticas com análise dos movimentos e demonstração. 
 

 
VI. AVALIAÇÃO 

 
• Testes teóricos; 
• Testes práticos; 
• Participação geral; 
• Prova de correção; 
• Trabalhos de campo; 
• Trabalhos individuais e em grupo.  
 

 
Obs.: O aluno não poderá ser aprovado sem a realiza ção da prova prática.  

 
 

VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
GOMES, Wagner Domingos Fernandes. Natação: erros e correções. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2004. 121 p. 
 
MASSAUD, Marcelo Garcia; Confederação Brasileira de Natação. Regras oficiais 
de Natação. Rio de Janeiro: Sprint, 2009. 30 p. 
 
PLATONOV, V. N. Treinamento desportivo para nadadores de alto nível. São 
Paulo: Phorte, c2003. 388 p. 

 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

GOMES, Wagner Domingos Fernandes. Jogos e brincadeiras aquáticas: com ma-
terial não-convencional. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 101 p. 
 
KERBEJ, Francisco Carlos. Natação: algo mais que 4 nados. Barueri: Manole, 
2002. 129 p. 
 
MAGLISCHO, Ernest W. Nadando o mais rápido possível. 3. ed. Barueri: Manole, 
2010. 704 p. MASSAUD, Marcelo Garcia. Natação 4 nados: aprendizado e aprimo-
ramento. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 220 p. 
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RIBAS, Simone Aparecida Paludo. Nadando na melhor idade: métodos de ensino 
da natação para terceira idade. União da Vitoria, PR: FACE, 2005. 100 p. 
 
 
 

IX. OBSERVAÇÕES  
 

Programa aprovado pelo  em :____/____/____ 
 
Chefe de departamento : _______________________________ 
 
Diretor de ensino :_____________________________________              

 


