
 

 

DIVISÃO DE DESPORTO 

PISCINA MUNICIPAL DE FARO 
 

 

 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO  N.º Utente  

 

Nome:  

Data Nascimento: 

Doc. Ident.: Nº: NIF.: 

Morada:  

Localidade: Cód. Postal: 

Telefone (fixo): Telemóvel: 

Correio electrónico: 

Contacto em caso de urgência: 

 
 
 
(A preencher pelos serviços) 
 
 

Descrição Actividade/Turma Periodicidade Data Inicio Preço EUR. 

    

    

 

 

 

Declaro que li e aceito os termos e condições descritos no Regulamento Geral de Gestão e 

Cedência das Instalações Desportivas Municipais, nomeadamente a realização do pagamento da 

mensalidade até ao dia 8 de cada mês, de forma a garantir a frequência nas aulas, sendo que após o 

dia 8, o utente terá 5 dias para regularização do valor, ao qual acresce 10% de multa por cada dia de 

atraso. 

Relembramos ainda que mesmo que o dia 8 coincida com o fim-de-semana, a recepção das piscinas 

se encontra em funcionamento e o pagamento poderá ser efectuado, evitando desta forma, as 

multas aplicadas pelo atraso no mesmo. 

 

 

 

Assinatura _______________________________________________ Data ____ / ____ / ______ 

FOTO 

 



 

Assinatura do Responsável da Instituição _______________________ Data ____ / ____ / ______ 

 



 

TTEESSTTEE  DDEE  AAFFEERRIIÇÇÃÃOO  
 

PROFESSOR AVALIADOR: ____________________ DATA DA AVALIAÇÃO: ___/___/___ 
 

MMEEDDIIÇÇÃÃOO  AANNTTRROOPPOOMMÉÉTTRRIICCAA  

ALTURA: _____ Envergadura: _____ Tamanho Mão: ____ Tamanho Pé: _____ 

 

TTEESSTTEE  DDEE  AAFFEERRIIÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTAA  
NNÃÃOO  

EEXXEECCUUTTAA  

EQUILÍBRIO 
Flutua em equilíbrio dorsal   

Flutua em equilíbrio ventral   

PROPULSÃO 

RESPIRAÇÃO 

Desloca-se em apoio com propulsão em equilíbrio 
dorsal 

  

Desloca-se em apoio com propulsão em equilíbrio 

ventral 
  

Coordena de forma elementar a propulsão com a 
respiração 

  

SALTO 

IMERSÃO 

A partir da posição de cócoras salta de cabeça   

A partir da posição de cócoras salta de cabeça com 
deslize 

  

A partir da posição de cócoras salta de cabeça e 
apanha um objecto no fundo da piscina 

  

OO  UUTTEENNTTEE  DDEEVVEE  SSEERR  IINNSSCCRRIITTOO  NNOO  NNÍÍVVEELL  APR EL ADP 
 

TTEESSTTEE  DDEE  AAFFEERRIIÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTAA  
NNÃÃOO  

EEXXEECCUUTTAA  

EQUILÍBRIO Deslize seguido de rotação à frente   

PROPULSÃO 

RESPIRAÇÃO 

Nado rudimentar da técnica de bruços   

Nado rudimentar da técnica de crol   

Nado rudimentar da técnica de crol com respiração   

Nado rudimentar da técnica de costas   

SALTO 

IMERSÃO 

Salto de cabeça a partir de pé   

Salto de cabeça a partir de pé com deslize   

OO  UUTTEENNTTEE  DDEEVVEE  SSEERR  IINNSSCCRRIITTOO  NNOO  NNÍÍVVEELL  APR AV APR EL 
 

TTEESSTTEE  DDEE  AAFFEERRIIÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTAA  
NNÃÃOO  

EEXXEECCUUTTAA  

Nado da técnica de crol   

Nado da técnica de costas   

Nado da técnica de bruços   

Nado rudimentar da técnica de mariposa   

Entrada de cabeça a partir dos blocos, seguido de deslize 

prolongado 
  

Rotação à frente e à retaguarda   

OO  UUTTEENNTTEE  DDEEVVEE  SSEERR  IINNSSCCRRIITTOO  NNOO  NNÍÍVVEELL  APE EL APR AV 
 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  

 

 


