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NATAÇÃO ADAPTADA

DURAÇÃO: 30h  ///  06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

Com a recente expansão do conceito de inclusão, os pro�ssionais que 

trabalham com crianças e jovens, devem estar preparados para receberem 

nas suas aulas pessoas com de�ciência, pelo que a natação adaptada é uma 

área em alto desenvolvimento. Como é do conhecimento comum, a prática 

da natação traz diversos benefícios a quem a pratica e o caso das pessoas 

com de�ciência não é exceção. O meio aquático, pelas suas características, 

quando bem aproveitado, pode trazer acréscimos de saúde e bem-estar à 

pessoa com de�ciência, pois acarreta benefícios terapêuticos, físicos, 

�siológicos, psicossociais, entre outros. Os programas de natação adaptada 

podem ter objetivos distintos, que importa conhecer, assim como as diversas 

metodologias a adotar, para esses mesmos objetivos. Importa, também, para 

o pro�ssional atender às particularidades das de�ciências e em como estas 

podem afetar a nossa intervenção na aula de natação. A nossa tarefa é, assim, 

muito grati�cante e alargada, pois podemos melhorar a qualidade de vida 

dos nossos alunos a vários níveis, que podem ir desde a hidroterapia à 

competição.
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