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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

No fim da unidade curricular o aluno teve de ser capaz de: 
1. Conhecer os fundamentos teóricos que suportam a implementação de atividades aquáticas; 
2. Entender os benefícios de várias atividades aquáticas para diferentes populações; 
3. Planear, prescrever e gerir programas de fitness aquático e treino funcional na água. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
A – Fundamentos Básicos do Fitness Aquático 
- População alvo (prescrição e mais-valias); 
- Benefícios (peso corporal, fortalecimento muscular, dispêndio energético, relações inter-pessoais); 
- Estrutura da aula (introdução, condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento muscular e 
retorno à calma); 
- Manipulação da intensidade (alavancas anatómicas, orientação palmar, introdução de 
equipamentos, cadência musical); 
- Música e coreográfica (função, estrutura e ritmo musical, métodos de montagem coreográfica). 
 
B – Planeamento anual no Fitness Aquático 
- Condicionantes primários do planeamento (horário semanal, calendário anual, momentos festivos);  
- Picos de forma (bi anual ou tri-anual); 
- Componentes de trabalho (desenvolvimento cardiovascular, força muscular);  
- Sistemas energéticos (capacidade aeróbia e potência aeróbia); 
- Métodos de treino (contínuo vs intervalado, geral vs localizado); 
- Meios de treino (equipamentos e variantes); 
 
C – Variantes do Fitness Aquático e suas especificidades 
- Deepwater training (equipamento, posturas e exercícios básicos, ritmo musical, demonstração 
prática); 
- Aquapilates (princípios, correção de postura e respiração, mobilidade, adaptabilidade do material); 
-Aquacombat (conjugação de exercícios, níveis de intensidade); 
-Circuito training. 
-Hidrosénior; 
-Aquazumba. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 

UC 

O conteúdo A “Fundamentos básicos do fitness aquático” remete para o objetivo 1 “Conhecer os 
fundamentos teóricos que suportam a implementação de atividades aquáticas”. O conteúdos C 
“Variantes do Fitness Aquático e suas especificidades” remete para o objetivo 2 “Entender os 
benefícios de várias atividades aquáticas para diferentes populações. Os conteúdos B “Planeamento 
anual no fitness aquático” remete para o objetivo 3 “Planear, prescrever e gerir programas de fitness 
aquático e de treino funcional na água. 
 
 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
 
ADAMI, M. (2002). Aquafitness. Civilização Editores. Porto. 

AQUATIC EXERSICE ASSOCIATION. (2008). Standards and guidelines for aquatic fitness programming. 

Nokomis, FL: Aquatic Exercise Association. 

BAINES, S., MURPHY, S. (2010). Aquatic exercise for pregnancy: a resource book for midwives and 

health and fitness professionals. 1st edition, M&K Publishing. 

BARBOSA, T., QUEIRÓS, T. (2005). Manual Prático de Atividades Aquáticas e Hidroginástica Lisboa: 

Ed. Xistarca. 

BRODY, L., GEIGLE, P. (2009). Aquatic exercise for rehabilitation and training. 1st edition, Human 

Kinetics.  

EDWARDS, M. (2017). Deep End of the Pool Workouts. USA: Ulysses Press. 

LAINE, M. (2015). Water Exercises. USA: Human Kinetics.  

SIPOLLA, C. (2019). Teaching Aqua Yoga. Altona Canadá: FriesenPress. 

WARMAN, J. (2020). Water Aerobics for Seniors. Independently Published.  

 
 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 
Metodologias de ensino 
Aulas teóricas: dotar os alunos dos conhecimentos fulcrais ao exercício das atividades aquáticas. 
Aulas teórico-práticas: possibilitaram aos alunos a consolidação dos conteúdos através de 
experiência prática em contexto de aula simulada. Orientação tutória: desenvolveram as 
competências para implementar programas no terreno. 
 
Regras de avaliação  
A avaliação final incidiu no desempenho do aluno na componente teórica (30%) pela apresentação 
da análise crítica de um artigo científico e portefólio com os planos de aula realizados ao longo 
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semestre e numa componente prática (70%) subjacentes à criação e aplicabilidade de uma sessão 
aquática. Se a nota mínima de 10 valores no somatório de todas as componentes não foi alcançada 
existiu um exame cuja ponderação da nota final foi de 100%.  
 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DA 

UNIDADE CURRICULAR 
As metodologias foram selecionadas de forma a rentabilizar e maximizar a aquisição dos conteúdos 
associados a cada competência adquirir: 
1. Exposição dos conteúdos oralmente e através de meios multimédia. Esta metodologia foi utilizada 
para melhor apresentar os conteúdos fundamentais associados às bases do fitness aquático e do 
treino funcional na água assumidas nas competências 1 e 2. 
2. Execução prática dos conteúdos em situações de simulação para desenvolver e consolidar a 
competência 3 “Planear, prescrever e gerir programas de fitness aquático e de treino funcional na 
água”. Existiu apoio simultâneo com orientação tutória transversal a todas as componentes. 
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 
De acordo com o regime em vigor na ESECD. 
 
 
8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 
bernardete@ipg.pt  
 
Data: junho de 2021. 

 


