
  

 

 

Ação de Formação Aquisição de Habilidades Aquáticas 

28 e 29 de Outubro de 2017 - Ponte de Sor 

 

Local: Piscinas Municipais de Ponte Sor 

Programa:  

 

28 de Outubro 

14h - 16h45 - Sala 

17h - 20h30 - Piscina 

  

29 Outubro 

9h - 11h15 - Sala 

11h30 - 13h - Piscina 

14h - 17h30 - Sala 

 

Conteúdos: 

- Motricidade Aquática Infantil 

- Proposta de Jogos Aquáticos para a Adaptação ao Meio Aquático 

- Ensino das Técnicas de Nado Alternadas 

- Ensino das Técnicas de Nado Simultâneas 

- Ensino das Técnicas de Partida e Viragens 

- Análise e Avaliação das Técnicas de Nado, Partidas e Viragens 



 

Formadores: 

Hugo Louro & Ana Conceição  

(Doutorados em Ciências do Desporto; Investigadores do Centro de Investigação em 

Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD); Docentes na Escola Superior de 

Desporto de Rio Maior) 

 

Condições de Frequência 

O regime de frequência é presencial, sendo a assiduidade mínima exigível de 75% da sua 

duração total. 

 

Registo, investimento e pagamento 

O investimento na ação de formação consta na tabela em baixo, sendo que o registo é 

obrigatório e condicionado à lotação máxima da sala (por ordem de inscrição).  

Ingresso para estudantes1  25€ 

Ingresso para sócios da APTN2  

Ingresso para profissionais (não sócios APTN) 40€ 

1 - Os estudantes devem fazer prova do seu estatuto, enviando uma cópia do seu 

cartão de estudante para o email da aptn: geral@aptn.pt 

2 - Consideram-se nesta condição de sócios efetivos da APTN todos os associados 

com a quota de 2017 liquidada, seja por pagamento direto ou integrado na 

participação no passado 40º congresso técnico-científico.  

 

O pagamento deverá ser realizado por transferência bancária para: 

 Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos, SA 

 Nº da conta: 0656006636730 

 IBAN: PT50 0035 0656 00006636 730 16 

 BIC: CGDIPTPL 
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 Deverá incluir na descrição da transferência bancária o primeiro e último nome do 

participante, seguido de formar2017 – exemplo: pedrosilva-formar2017 

 Evite transferência bancária através de multibanco, dado que não permite incluir 

descritivo  

 O comprovativo de transferência bancária terá que ser enviado para o eletrónico 

oficial da APTN: geral@aptn.pt 

 O recibo será emitido pelos nossos serviços de secretariado de acordo com as 

informações apresentadas no registo.  

 

 

Notas: 

 A APTN reserva-se ao direito de cancelar a ação de formação quando não existe um 

número mínimo de participantes, ou por outra razão de força maior. 

 A comunicação da desistência deverá ser efetuada dois antes após o início da ação e 

implica a cobrança de 50% do valor total da inscrição. 
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