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NATAÇÃO CARACTERÍSTICAS DAS CLASSES PREÇÁRIO 

BEBÉS 

Elementar 
Bebés dos 6 aos 24 meses. 
As aulas deste nível são ministradas uma vez por semana.  
O acompanhante terá de ir para dentro de água. 

Bebés 
1X por semana: 

20€ 

Avançado 
Crianças dos 2 aos 4 anos. 
O acompanhante deverá ir para dentro de água. 

Crianças 
30€ 

ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO 

ADAP – As aulas são ministradas no tanque de aprendizagem. 
Crianças dos 4 aos 8 anos. 
Trabalho a realizar com incidência a nível da respiração, 
flutuação e deslocamentos. 

Crianças 
25€ 

APRENDIZAGEM 

Elementar 

APR.EL – As aulas são ministradas no tanque de aprendizagem. 
Crianças e adultos. 
Trabalho a realizar com incidência a nível da respiração, 
flutuação e deslocamentos. Aprendizagem dos estilos de crol e 
costas. 

Crianças 
25€ 

 
 
 
 

Adultos 
30€ 

Avançada 

APR.AV – As aulas são ministradas na Piscina de 25m. 
Crianças e adultos. 
Trabalho a realizar com incidência no aperfeiçoamento da 
respiração, flutuação e deslocamentos. Desenvolvimento dos 
estilos de crol, costas e aprendizagem dos estilos bruços e 
mariposa. 

APERFEIÇOAMENTO Elementar 
APERF.EL – Aulas ministradas na Piscina 25m. 
Crianças e Adultos. 
Os alunos devem dominar os 4 estilos de nado. 

Crianças 
25€ 

Adultos 
30€ 

HIDROGINÁSTICA 

As aulas são ministradas no tanque de aprendizagem com os 
pés apoiados no chão ou em flutuação, sendo composta de 
movimentos rítmicos e coreográficos, com especial incidência a 
nível cardiovascular, amplitude articular, mobilização dos 
diversos grupos musculares e coordenação geral. 
Não se desenvolvem as técnicas de nado. 

 
25€ 

 
 

AQUAJOGGING 

As aulas são ministradas na piscina de 25m, com uso de colete 
e acessórios necessários para garantir a manutenção da 
flutuação do corpo, sem que seja necessário mergulhar a 
cabeça ou saber nadar com especial incidência a nível 
cardiovascular, amplitude articular, mobilização dos diversos 
grupos musculares e coordenação geral. Não tem impacto a 
nível da coluna. Não se desenvolvem as técnicas de nado.  

20€ 

HIDROTERAPIA 

Aulas são ministradas no tanque de aprendizagem, por um 
técnico especializado. 
As inscrições são aceites mediante apresentação da descrição 
médica da patologia e da sua prescrição. 

35€ 

HIDROGRÁVIDAS 
 

A prática do exercício físico é determinante para o equilíbrio 
físico e emocional da mulher grávida, permitindo-lhe uma 
excelente preparação para o parto e a recuperação do Pós 
Parto. 

35€ 

HIDROAQUA 
As aulas são ministradas no tanque de aprendizagem e a 
piscina de 25metros. Apresentam as mesmas especificações 
das aulas de Hidroginástica e Aquajogging. 

25€ 

Nota: O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado até ao dia 08 de cada mês, após o qual serão feitas as exclusões dos 
utentes. O utente excluído tem 5 dias imediatamente às exclusões para regularizar a sua situação sendo o pagamento 
efetuado com as seguintes penalizações:  

 
 1º Dia + 10%  2º Dia + 20%  3º Dia + 30%  4º Dia + 40%  5º Dia + 50% 


