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O livro começa por um capítulo que aborda o comportamento motor aquático, evidenciando a
importância de se ter em consideração o processo de desenvolvimento individual,
nomeadamente a etapa de desenvolvimento das habilidades em que se encontra cada aluno,
assim como sua faixa etária, interesses e características físicas particulares. O texto seguinte
revê a literatura acerca dos principais benefícios da natação, aspeto cada vez mais atual
devido às características sedentárias, afastamento da natureza e elevado stress psicológico e
emocional das sociedades modernas. De seguida, através de um estudo de revisão curta,
procurou-se verificar os pressupostos orientadores quanto à influência da natação para o
desenvolvimento do bebê.Os capítulos seguintes estão, de formas diferentes, relacionados
com o treino continuado que visa que o praticante adquira as competências físicas,
emocionais e mentais necessárias ao nadador. Assim, começa-se por analisar a forma como
as capacidades motoras são desenvolvidas nas crianças e jovens nadadores, dando o mote
para o capítulo seguinte que se refere às principais especificidades do treinamento (isto é, os
princípios do treino) visando o rendimento desportivo na natação. Por fim, pode-se encontrar
um estudo relativo à definição dos fatores influenciadores do rendimento desportivo dos
nadadores, nomeadamente a preparação desportiva, a genética e o conteúdo do treino.Os
textos posteriores são da nossa lavra. Desta vez, este prefaciador colocou-se também no
papel de autor, pois considerou um privilégio colaborar mais ativamente com a obra.
Primeiramente descreve-se, de forma breve mas precise, as quatro técnicas convencionais de
nado e caracterizam-se as mesmas em termos da incidência de erros técnicos em jovens
nadadores. O último capítulo refere-se a uma temática em expansão - o salvamento aquático
desportivo - a qual se encontra intimamente relacionada com a natação, podendo, inclusive,
ser uma fonte desportiva e profissional alternativa a quem a queira desenvolver em seus
clubes e escolas.Esperamos suscitar-lhe o desejo de ir em frente na leitura, sem divulgar os
detalhes da obra, num livro sobre a natação, um desporto que desperta amores e ódios, mas
que, de fato, tem várias virtualidades. Por exemplo: existirão outros que, salvo em casos
excepcionais, quando se termina uma competição se cumprimenta primeiro o adversário?
Esta relação de respeito é transmitida na aprendizagem e, depois, no aperfeiçoamento e
treino da natação e fica para a vida toda.

About the AuthorSherri A. Svrcek, MA, has a bachelor's degree in psychology, as well as a
master's degree in counseling. Since 1990, she has worked in the counseling field, both as a
mental health therapist and a high school guidance counselor. She has an eighteen-year-old
son who was diagnosed with Tourette's syndrome at age nine and food allergies at age ten.
Her transition to avoiding allergens in her family's diet was the inspiration for writing Welcome
to the World of Food Allergies and Intolerances: A Parent's Handbook-a helpful guide that she
wished she could have found after her son was newly diagnosed, and promised she would
write once she made it through that journey. Svrcek's remarkable son is now a young adult,
and she has been happily married to the love of her life for the past twenty-five years. --This
text refers to the paperback edition.
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ZanandréiaINTRODUÇÃOMETODOLOGIARESULTADOSPREPARAÇÃO DESPORTIVA EM
CRIANÇAS E JOVENSINFLUÊNCIA DA GENÉTICACONTEÚDO DO
TREINOCONSIDERAÇÕES FINAISREFERÊNCIASCapítulo VIICARACTERIZAÇÃO
TÉCNICA QUALITATIVA DE JOVENS NADADORESSílvia Sousa J.Arturo AbraldesRicardo J.
FernandesINTRODUÇÃODescrição das técnicas convencionais de nadoTécnica do
BorboletaTécnica de CostasTécnica de PeitoTécnica de CrolIncidência percentual de erros
técnicosReferências BibliográficasCapítulo VIIIa NATAçãO E o SALVAMENTO AQUÁTICO
DESPORTIVOArturo AbraldesRicardo J. FernandesINTRODUÇÃOPROVAS
INDIVIDUAISPROVAS DE EQUIPESCONSIDERAÇÕES FINAISREFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICASPrefácioNuma sociedade competitiva e materialista como a dos dias de
hoje, o desporto é frequentemente confundido com a dualidade vitória/derrota. No entanto, a
atividade desportiva é muito mais que ganhar ou perder, encerrando um conjunto de
virtualidades que, não desmerecendo a vertente competitiva, a ultrapassa: auxilia a formação
integral da criança, jovem e adulto, diligencia a integração da pessoa deficiente, promove a
reabilitação do lesionado e procura a melhoria/manutenção do estado geral de saúde, o
preenchimento dos tempos livres e e a integração social.O caso específico da natação, para
muitos um dos desportos mais completos, pode (e deve) ser vista de uma forma mais geral
que não se limite à vertente desportiva competitiva. De fato, a natação divide-se em várias
vertentes: educativa (aprender a dominar o meio aquático, as técnicas de nadar, partir e saltar
e a dominar objetos), utilitária (o ser-se autônomo numa situação de perigo de afogamento e a
possibilidade de auxiliar terceiros em risco), terapêutica (a recuperação/aquisição de
funcionalidades perdidas) e recreativa (a prática pela prática porque dá prazer, relaxa e faz
sentirmo-nos bem).Nesse sentido, honra-me sobremaneira prefaciar o livro “Natação: uma
proposta pedagógica”, fazendo-o, sobretudo, na qualidade de acadêmico ligado às Ciências
do Desporto e, mais especificamente, ao ensino, treino e investigação da natação. De fato,



este livro poderá contribuir para a formação integral do estudante, preparando-o
adequadamente para a sua vida profissional. Neste contexto, esta obra poderá também ser útil
para atuais técnicos de natação, pois permitir-lhes-á aprofundar conhecimentos no âmbito do
ensino-aprendizagem e do treino da natação.Sabendo que quem prefacia tem a função de
apresentar os conteúdos do livro preparando o leitor para a sua descoberta, indicando-lhe os
seus traços gerais, gostaria de sublinhar que os autores, através de uma linguagem simples,
procuraram uma maior aproximação com o leitor que também é estudante, profissional ou até
praticante de natação e que se identifica com expressões do dia-a-dia utilizadas nas piscinas.
Assim, o livro aborda conceitos básicos que, no entanto, permitem um aprofundamento do
conhecimento da natação através da apresentação e discussão de tópicos de grande
interesse e atualidade.O livro começa por um capítulo que aborda o comportamento motor
aquático, evidenciando a importância de se ter em consideração o processo de
desenvolvimento individual, nomeadamente a etapa de desenvolvimento das habilidades em
que se encontra cada aluno, assim como sua faixa etária, interesses e características físicas
particulares. O texto seguinte revê a literatura acerca dos principais benefícios da natação,
aspeto cada vez mais atual devido às características sedentárias, afastamento da natureza e
elevado stress psicológico e emocional das sociedades modernas. De seguida, através de um
estudo de revisão curta, procurou-se verificar os pressupostos orientadores quanto à
influência da natação para o desenvolvimento do bebê.Os capítulos seguintes estão, de
formas diferentes, relacionados com o treino continuado que visa que o praticante adquira as
competências físicas, emocionais e mentais necessárias ao nadador. Assim, começa-se por
analisar a forma como as capacidades motoras são desenvolvidas nas crianças e jovens
nadadores, dando o mote para o capítulo seguinte que se refere às principais especificidades
do treinamento (isto é, os princípios do treino) visando o rendimento desportivo na natação.
Por fim, pode-se encontrar um estudo relativo à definição dos fatores influenciadores do
rendimento desportivo dos nadadores, nomeadamente a preparação desportiva, a genética e
o conteúdo do treino.Os textos posteriores são da nossa lavra. Desta vez, este prefaciador
colocou-se também no papel de autor, pois considerou um privilégio colaborar mais
ativamente com a obra. Primeiramente descreve-se, de forma breve mas precise, as quatro
técnicas convencionais de nado e caracterizam-se as mesmas em termos da incidência de
erros técnicos em jovens nadadores. O último capítulo refere-se a uma temática em expansão
- o salvamento aquático desportivo - a qual se encontra intimamente relacionada com a
natação, podendo, inclusive, ser uma fonte desportiva e profissional alternativa a quem a
queira desenvolver em seus clubes e escolas.Esperamos suscitar-lhe o desejo de ir em frente
na leitura, sem divulgar os detalhes da obra, num livro sobre a natação, um desporto que
desperta amores e ódios, mas que, de fato, tem várias virtualidades. Por exemplo: existirão
outros que, salvo em casos excepcionais, quando se termina uma competição se
cumprimenta primeiro o adversário? Esta relação de respeito é transmitida na aprendizagem
e, depois, no aperfeiçoamento e treino da natação e fica para a vida toda.Ricardo J.
FernandesPorto, 31 de Agosto de 2015Capítulo IDESENVOLVIMENTO DO
COMPORTAMENTO MOTOR AQUÁTICOAndrigo ZaarINTRODUÇÃOO ensino da natação
tem se caracterizado pela sistematização de rotinas das chamadas “sequencias pedagógicas”
compostas por conteúdos pré-determinados para o aprendizado técnico da natação
competitiva. Quando o ensino é focado no produto, aspectos como a etapa de
desenvolvimento da habilidade do nadar em que o aluno se encontra, sua faixa etária, seus
interesses e possibilidades físicas particulares não são considerados, o que pode tornar a
aprendizagem da natação um processo monótono e sem significado para quem aprende e



repetitivo e desinteressante para quem ensina (Fernandes e Lobo da Costa, 2006).A fim de
alterar esta situação, é fundamental que o foco do ensino passe a ser o processo do aprender
a nadar e não o seu produto, qual seja, o domínio mecânico das técnicas consagradas de
nado. Os fatores que interferem na aprendizagem da natação podem envolver o indivíduo, o
ambiente ou a tarefa e esses aspectos poderiam ser investigados e conhecidos em benefício
da aprendizagem, o que se pretende valorizar aqui enquanto pesquisa pedagógica.Nós
buscamos discutir a possibilidade de uma pedagogia da natação que oriente para esta
mudança de paradigma de ensino, entendido aqui como uma rede conceitual (Kuhn, 1987),
que envolve teoria, métodos e padrões lógicos que são indissociáveis e conduzem o ensino
da natação e, ao mesmo tempo, a uma dada pedagogia da natação. Há um relativo consenso
de que os conhecimentos envolvendo a sequência de Desenvolvimento Motor podem
subsidiar a sistematização de muitos programas de Educação Física. Por outro lado, a área da
Aprendizagem Motora orienta o professor para a valorização do processo envolvido na
aquisição de novas habilidades motoras, reconhecendo a importância do papel ativo de quem
aprende para o sucesso desse processo.A Biomecânica, por sua vez, pode contribuir para a
compreensão da interação do corpo humano com o meio líquido, estando ele em repouso ou
em movimento, valorizando, ao longo da aprendizagem, a experiência do aluno com o meio
líquido e fazendo-o identificar as características dessa interação.Há, contudo, uma dificuldade
em se aplicar estes conhecimentos nos programas que cerceiam o ensino da natação. Talvez
pela pesquisa nessas áreas não ter enfatizado o contexto pedagógico, talvez pelo
desconhecimento dos professores sobre como essas áreas poderiam lhes orientar na prática
do ensino da natação, talvez pelas deficiências dos currículos que formam os professores de
Educação Física. Em qualquer caso, não cabe buscar causas, mas sim, a partir do
reconhecimento das dificuldades, traçar novos caminhos para a superação destas,
identificando alguns pressupostos teóricos para que o ensino da natação supere o
“aprendizado do saber fazer”.Este estudo de opinião propõe uma visão centrada no ensino-
aprendizagem da natação como um conjunto de habilidades motoras que proporcionem o
deslocamento autônomo, independente, seguro e prazeroso no meio líquido, sendo a
oportunidade de vivenciar experiências corporais aquáticas e de perceber que a água é mais
que uma superfície de apoio e uma dimensão, é um espaço para emoções, aprendizados e
relacionamentos com o outro, consigo e com a natureza.Nesse sentido, o processo que leva a
essa experiência e a esse aprendizado, no qual as quatro técnicas da natação competitiva são
um dos conteúdos a serem desenvolvidos e não as metas do processo. Nesse caso, o meio
líquido é visto como um mundo com várias possibilidades de ação e movimentos,
abandonando-se a visão puramente utilitária, segundo a qual é preciso aprender a salvar-se
ou a salvar vidas na água, bem como a abordagem puramente desportiva, fragmentando
movimentos e exigindo uma ação voltada para o domínio mecânico das quatro técnicas de
nado.A interação do corpo humano com a água se reflete em mudanças fisiológicas e
mecânicas distintas das conhecidas para o ambiente terrestre. Assim, uma pedagogia para o
ensino da natação que considere tais mudanças enfatizará estratégias que permitam que o
aluno experimente tais mudanças e utilize-se em favor de sua relação com a água, estando
em repouso ou em movimento. O Quadro 1 busca orientar essa questão:Uma possibilidade de
ensino-aprendizagem é fazer com que o aluno sempre foque sua atenção na resposta da
água aos seus movimentos, ao invés de dirigir toda a sua atenção à maneira como um
movimento deve ser executado, ou seja, as consequências do movimento devem ser
enfatizadas pelo professor e não a maneira de resolver o problema motor. A partir daí, pode-
se trabalhar conceitos de eficiência, trabalho útil, menor resistência ao avanço, entre



outros.OS BENEFÍCIOS DA NATAÇÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO O
desenvolvimento da personalidade da criança, que compreende as mudanças ocorridas no
organismo durante o processo de crescimento e desenvolvimento (comportamento motor,
percepção, construção da inteligência, afetividade, aprendizagem) tem merecido uma atenção
cada vez maior por parte dos investigadores (Cirigliano, 1981).A cada dia novas escolas de
natação são abertas oferecendo a prática dessa atividade a todas as faixas etárias, incluindo-
se aí desde os recém-nascidos (3 meses) até idosos. Os pais matriculam seus filhos ainda
bebês em programas de adaptação ao meio aquático esperando que com isso os mesmos
aprendam a nadar. No entanto, os benefícios de um programa de natação infantil vão muito
além do saber nadar. A natação infantil é o primeiro e mais eficaz instrumento de aplicação da
Educação Física no ser humano, assim como excelente elemento para iniciar a criança na
aprendizagem organizada. Similarmente, é possível afirmar, no que diz respeito, por exemplo,
ao desenvolvimento psicomotor, sua decisiva participação na construção do esquema corporal
e seu papel integrador no processo de maturação (Franco, 1985; Damasceno, 1992).Dessa
forma, o fim que persegue um método de natação não deve ser unicamente que o aluno
chegue a converter-se em um bom nadador (Navarro, 1978) o aluno deve também receber um
acúmulo de experiências que, através das suas vivências lhe enriqueçam e contribuam à sua
melhor educação integral. Nesse sentido, a natação infantil não se detém somente ao fato da
criança aprender a nadar (Navarro e Tagarro, 1980), mas sim, que contribua para ativar o
processo evolutivo psicomorfológico da criança, auxiliando o desenvolvimento de sua
psicomotricidade e reforçando o início de sua personalidade. A abrangência da natação
infantil, envolve desde a ativação das células cerebrais, até um melhor e mais precoce
desenvolvimento de sua psicomotricidade, sociabilidade e reforço do sistema cardiovascular
morfológico. A natação como agente educativo quando aplicada a crianças em idade pré-
escolar assumirá um papel formativo e totalizador, levando as mesmas crianças que
participaram de um programa de adaptação ao meio aquático a se desenvolverem melhor e
mais rapidamente, o que fará do posterior processo de alfabetização algo simples e bem
sucedido.Cirigliano (1981), afirma que um programa de natação para a primeira infância,
quando elaborado e conduzido por um profissional competente, assume o importante papel de
educar integralmente a criança permitindo: i) a aquisição do sentimento de “confiança básico”,
eixo da personalidade e matriz da confiança social; ii) a seleção e gradação dos estímulos
sensoriomotores para obtenção de respostas adaptativas mais adequadas e hierarquicamente
úteis para a transferência da aprendizagem; iii) a adequação aos estímulos perceptivomotores
no preciso momento evolutivo, tornando irreprodutível se oferecido mais tarde com as mesmas
características naturais e nas mesmas condições; iv) a utilização da base reflexa antes de sua
extinção, para a construção de sistemas funcionais econômicos através de propostas
sistemáticas de aprendizagem; v) o conhecimento e domínio progressivo do corpo, que
facilitam a formação de uma imagem corporal integrada e rica através da sensório -
percepção; vi) a formação de base (construtos) da inteligência, a partir das oportunidades
oferecidas, em quantidade e qualidade adequadas, de exercitar sua vontade em realizar
experiências; vii) a comunicação entre a criança e o professor (adulto) através do gesto e da
ação, canais filogeneticamente mais antigos, como medida prévia para uma comunicação
simbólica e integrada em seus três níveis de expressão: pré-verbal, para verbal e verbal; viii) e
a instauração de um vínculo pedagógico personalizado e cooperativo, aberto a mutualidade
família - escola de natação, a fim de formar um arquétipo educativo social prospectivamente
válido.POSSIBILIDADES DE ENSINOÉ muito importante que o professor de natação para
crianças ou adultos iniciantes adote uma metodologia de ensino que respeite as limitações e



os medos dos alunos. Vale lembrar que além dos movimentos característicos do esporte já
serem uma novidade, há ainda o fator agravante de ser a natação um esporte realizado no
meio líquido, onde as leis físicas são totalmente diferentes do que estamos acostumados no
dia-a-dia fora d’água.Assim, deve-se evitar iniciar o processo de aprendizagem da natação
pelo aprendizado das técnicas formais (crol, costas, peito e borboleta). Antes de se propor as
técnicas, há que se fazer um trabalho de adaptação ao meio líquido, que permitirá ao aluno se
familiarizar com a água.O aluno adaptado ao meio líquido conhece a água, se desloca, sabe
mergulhar, controla a respiração e abre os olhos dentro d’água. Esse aluno, só então, estará
preparado para a aprendizagem das técnicas formais da Natação.Veja abaixo uma sugestão
de sequência a ser seguida pelos professores de para promover a adaptação ao meio líquido
de seus alunos iniciantes.Primeiro contato com a águaExplicações prévias sobre a
profundidade e outras dimensões da piscina, temperatura da água, locais de saída e sucção
da água dentro da piscina, etc;Passeio pela piscina;Exercícios de confiança: andar na piscina
para diferentes direções, bater pernas sentados na borda, bater pernas com duas mãos na
borda dentro da piscina, “siga meu polegar”, jogos dentro d’água (ratos e coelhos), jogo da
memória com números para cada exercício.Respiração básicaFazer a técnica fora d’água;
segurar com as duas mãos na borda e colocar o rosto na água (de pé), o mesmo sem mãos
na borda; saltitar e ao comando abaixar a cabeça e soltar o ar; soltar o ar com as duas mãos
na borda e batendo pernas.Abrir o olho na águaDuas mãos na borda, rosto na água; sem
mãos na borda; dois-a-dois; enxergar o próprio pé, contar quantos dedos o colega
pôs.FlutuaçãoCrianças negras flutuam menos (ossos mais densos), meninas adolescentes e
adultas flutuam mais que meninos; meninos após os 12 anos diminuem a capacidade de
flutuação. Flutuação em cogumelo, flutuação em decúbito ventral e dorsal, segurando na
borda, deslizando para a borda, com flutuador, com a ajuda de um parceiro. Propor flutuação
em decúbito dorsal.Equilíbrio recuperadoSentar no chão e subir; duas mãos na borda e flutuar
em decúbito ventral - para voltar trabalhar braços e pernas. Flutuar em decúbito dorsal e
recuperar o equilíbrio.Propulsão e deslizamentoEm direção à borda, a partir da borda, na
superfície, no meio, no fundo.Propulsão + deslizamento + abrir o olho + respiração – buscar
materiais no fundo da piscina; contar azulejos, passar por entre as pernas do professor ou do
colega.Recuperação da posição ortostáticaSegurando no corrimão, com duas pranchas,
seguro pelo colega na cabeça. Da borda para a piscina, submerso.ATIVIDADES PRÁTICAS
NA PISCINA - BEBÊS DE 0 A 2 ANOSA maior parte dos profissionais da Educação Física
que ministram aulas de natação para bebês de 0 a 2 anos trabalha com os bebês
acompanhados das mães (ou dos pais ou pessoas bem próximas) dentro da piscina. As aulas
de natação para este público têm menor duração (entre 30 e 45 minutos) uma vez que o
sistema termorregulador do bebê ainda não está totalmente desenvolvido e, também, pelo fato
de sua capacidade de atenção ser pequena, tornando cansativas atividades com elevada
duração.É extremamente importante que o professor de natação para bebês tenha
conhecimento sobre psicologia e fisiologia do desenvolvimento infantil, para que possa propor
atividades adequadas ao estágio de maturidade física e psíquica. Uma vez adquiridos esses
conhecimentos, é hora de planejar as aulas práticas.Diversas atividades estão disponíveis
para tornar a aula um momento agradável tanto para os bebês quanto para os seus
acompanhantes. O professor deverá conduzir a aula sempre com um semblante alegre,
convidando os alunos para a próxima atividade com muita alegria, evitando dar ordens do tipo:
“todos batam as pernas” ou “é hora da imersão”. Todo o trabalho deve ter um caráter lúdico e
envolvente e o professor deverá sempre elogiar as conquistas de cada bebê: “Muito bem!”,
“Parabéns!”, “Que mergulho” “bonito!”.A seguir, apresento uma sequência de atividades que



poderão ser propostas durante as aulas de adaptação ao meio líquido dos bebês, visando
melhorar seu desenvolvimento psicomotor e afetivo.Entrada do bebê na piscinaBebê senta-se
na borda com a mãe dentro da água, na sua frente, a segurar sua cintura. Ao incentivo do
professor, o bebê bate as pernas na água enquanto todos cantam a música: “Bate perninha
bate. Perninha do meu bebê. Bate perninha bate. Agora é que eu quero ver!”Mãe entra na
piscina e bebê fica na borda (de pé se conseguir, ou sentado). Ao sinal do professor (um, dois,
três e tchi bummmmm!) o bebê pula na piscina (sem imergir ainda) e a mãe o conduz pela
água (segurando o bebê pelas axilas, em decúbito ventral, com cabeça para fora) cantando a
música: “Bom dia, bom dia, bom dia piscina. O bebê chegou, chegou para nadar,vamos
brincar e nos divertir, vamos brincar e aprender a nadar”.Mãe entra com bebê na piscina e o
segura de costas pra ela. Todas as mães e seus bebês ficam em círculo com bebês de frente
uns para os outros. O professor diz: “Oooooiiiiiiiiii” e as mães aproximam seus bebês rumo ao
centro do círculo. Depois o professor diz “Tchaaaaaaaaaaaauuuuu”, e as mães puxam de
volta seus bebês, formando novamente um circulo grande. Repetir esta atividade duas
vezes.Em círculo, mães seguram os bebês de frente, com as duas mãos abaixo das axilas
dele. Cantar a música e virar o bebê de lado, de maneira que molhe a lateral da cabeça e a
orelha dele na água. A música é: “Molha, molha orelhinha. Molha, molha sem parar. Molha,
molha orelhinha. Pra bem limpa ela ficar”.Parte principal“Bebê em decúbito ventral segurando
com as duas mãos no pescoço da mãe. Passeio de um lado a outro da piscina (mãe vai
andando de costas) estimulando o movimento de bater as pernas do bebê (a mãe simula o
movimento segurando nas perninhas do bebê ou o próprio bebê que já consegue realiza o
movimento sozinho). Executar este exercício em diferentes momentos da aula variando as
músicas: “Marcha soldado. Cabeça de papel. Quem não marchar direito, vai preso no quartel.
O quartel pegou fogo. Franciso deu sinal. Acode, acode acode, a bandeira nacional”.“Bate a
perninha. Bate sem parar. Bate a perninha. Pra poder nadar.”Passeio de um lado a outro da
piscina (mãe vai andando de costas), segurando bebê na vertical de frente para a mãe. Ir
cantando e deslocando o bebê de um lado para o outro, até imergir o bebê no momento certo
da música: A música é: “Zig, zag, zum... vou fazer mais um. Zig, zag, zum.... vou fazer tchi
buuuum” (imergir o bebê).Com a mãe encostada na parede da piscina e um dos joelhos
elevados com perna flexionada e calcanhar apoiado no joelho da perna de apoio. Colocar o
bebê sentado na perna flexionada, de costas para a mãe. Segurar com uma mão em cada
mão do bebê e ajudá-lo a executar movimentos de circundação com os dois braços (2x para
frente e 2x para trás) enquanto se canta a música:“Borboletinha. Está na cozinha. Fazendo
chocolate. Para a madrinha. Potí Potí. Perna de pau. Olho de vidro. E nariz de pica-pau, pau
pau!”.Com a mãe encostada na parede da piscina e um dos joelhos elevados com perna
flexionada e calcanhar apoiado no joelho da perna de apoio. Colocar o bebê sentado na perna
flexionada, de costas para a mãe. Segurar com uma mão em cada mão do bebê e ajudá-lo a
executar movimentos de abrir e fechar os braços enquanto se canta a música: “a janelinha
abre (abrir os braços) / o sol está aparecendo / a janelinha fecha (fechar os braços) / o sol
está se escondendo / Abriu, Fechou / Abriu, Fechou, Abriu / Fechou, Abriu / Fechou, Abriu,
Fechou”.Com a mãe encostada na parede da piscina e um dos joelhos elevados com perna
flexionada e calcanhar apoiado no joelho da perna de apoio. Colocar o bebê sentado na perna
flexionada, de costas para a mãe. Segurar com uma mão em cada tornozelo do bebê e ajudá-
lo a executar movimentos da pernada do nado peito enquanto se canta a música:“O sapo não
lava o pé / não lava porque não quer / ele mora lá na lagoa / não lava o pé porque não quer /
mas que chulé (professor cheira o pé de cada bebê e repete - mas que chulé)”.Todas as mães
em círculo segurando seus bebês pelas duas mãos, de costas para elas (o bebê em pé,



flutuando, de frente para o centro do círculo e com os bracinhos estendidos acima da cabeça
segurando nas mãos da mãe). Balançar o bebê de um lado para o outro 2x e depois, sem
soltar das mãos da mãe, dar um giro no bebê de maneira que o traga para se posicionar atrás
da mãe, com a barriga nas costas dela, enquanto cantam a música: “Carrapato da mamãe /
vai e volta sem parar / gira e sobe lá atrás / pra bem juntinho brincar”.Em círculo, mãe e bebê
de frente para o outro, mãe segurando o bebê abaixo das axilas com as duas mãos. Cantar a
música e ir girando em círculo, quando falar “mergulhão”, imergir o bebê e voltar, elogiando-o.
A música: “Pula sapinho / pula sapão / pula bem alto / pra dar um mergulhão”. Em círculo, mãe
segura bebê abaixo das axilas com as duas mãos e de costas para ela. Professor conduz a
atividade cantando e executando os movimentos com os braços a serem imitados pelos
bebês. A música é: “Enrola, enrola, enrola (com dois punhos fechados e cotovelos flexionados,
rolar um punho sobre o outro, na água) / puxa, puxa, puxa (estender os dois braços acima da
cabeça e puxar algo com as mãos) / faz uma bagunçaaaaaaaaaa!” (bater com as duas mãos
na superfície da água fazendo espuma).Em círculo, a mãe segura bebê abaixo das axilas com
as duas mãos e de frente para ela. Cantar a música enquanto desliza com o bebê de um lado
para o outro e no momento certo executa os movimentos de acordo com os versos: “Eu tenho
um patinho lá em casa / que me ensinou a nadar / Um passinho pra lá (bebê para a direita) /
um passinho pra cá (bebê para a esquerda) / bamboleio (mãe faz um círculo na água
segurando o bebê) / tchá tchá tchá... quen quen (elevar e descer o bebê)... tchá tchá tchá...
quen quen (elevar e descer o bebê) / Mas meu patinho eu não dou / e não empresto pra
ninguém / Um passinho pra lá (bebê para a direita) / um passinho pra cá (bebê para a
esquerda) / bamboleio (mãe faz um círculo na água segurando o bebê) / tchá tchá tchá... quen
quen (elevar e descer o bebê)... tchá tchá tchá... quen quen (elevar e descer o bebê)”.Em
círculo, a mãe segura bebê abaixo das axilas com as duas mãos e de frente para ela. Cantar a
música enquanto desliza com o bebê de um lado para o outro e no momento certo executa os
movimentos de acordo com os versos:“Periquito / periquito / pareces com papai.... (2x) / Pra
cima (mãe eleva bebê fora da água) / pra baixo (mãe desce o bebê) / pra frente (mãe leva o
bebê para longe do seu corpo) e para trás (mãe trás o bebê pra próximo do seu corpo)...
(2x)”.Em círculo, a mãe segura bebê abaixo das axilas com as duas mãos e de frente para ela.
Cantar a música enquanto vai passando seu bebê para a colega da esquerda e virando para
receber o bebê que vem da colega da direita. Esta atividade só funciona com o professor
fazendo parte do círculo ajudando a passar os bebês de mão em mão, e se as mães não são
novatas e já têm intimidade entre si e com os bebês (algumas mães podem ter receio de
entregar seu bebê a outra pessoa). Promove o desenvolvimento social do bebê. A música é:
“Escravos de jô / jogavam cachangá / Tira / Põe / Deixa ficar / Guerreiros com guerreiros
fazem zig zig zá (2x)”.A mãe passeia pela piscina andando de costas com o bebê em decúbito
dorsal e cabeça apoiada no ombro da mãe (mãe apoia o bumbum do bebê com uma das
mãos). Cantar a música e estimular a batida de pernas do bebê. A música é: “Um, dois, feijão
com arroz / três, quatro, feijão no prato / cinco, seis, molho inglês / sete, oito, comer biscoito /
nove, dez, comer pastéis”.Em círculo, mães seguram bebês com as duas mãos embaixo das
axilas deles, com bebês de frente para o círculo. Professora dá uma argola pequena para
cada bebê e fica com uma para demonstrar o exercício da mágica. Segurando a argola
deitada na superfície da água, com a outra mão a professora faz o movimento de misturar
algo dentro da argola, dizendo: “Sim salabim bim bim / bom bomromrom bom bom / bum
scalabum bum bum / vamos soltar bolinhas pros peixinhos” (soprar o ar dentro da água
fazendo borbulhas). Estimular que todos os bebês façam o mesmo.
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Maressa D'Paula Gonçalves Rosa Nogueira, “Livro didático e de fácil leitura. O livro aborda os
aspectos mais importantes da natação apresentando um referencial teórico bastante atual, no
entanto, alguns pontos são abordados superficialmente, mas que são de extrema importância
para a prática.”
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