
 

 

AULA 3: Conhecendo e reconhecendo os nados 

 

Objetivos: Oferecer exercícios iniciais sobre os nados crawl e costas. 

Problematizar o acesso das pessoas a esse conhecimento, aos espaços 

apropriados e aos materiais necessários.    

 

Perguntas suleadoras seus estudos: 

- quais são as formas de se movimentar na água que você conhece? 

- todos tem acesso à um lugar adequado para aprender a nadar? 

- você sabe quanto custa o material adequado para natação (maiô/sunga, toca 

e óculos)?  

- você acha que todos tem acesso aos materiais adequados para nadar com 

facilidade? 

- em relação às tocas, pelo tamanho delas, para quem elas foram pensadas? 

Para quais tipos de cabelos? Em geral, quem tem esse tipo de cabelo? 

- pesquise rapidamente sobre a história da natação para responder melhor essas 

perguntas.  

 

NADO CRAWL (exercícios práticos) 

- USO DA PRANCHA: cada aluno com prancha deve deslizar e depois fazer 

propulsão de pernas do nado crawl (ida e volta); 

- BRAÇADA DO NADO CRAWL: explicar a braçada na borda, posicionamento 

das mãos, entrada das mãos na água e leve giro do tronco; 

Assista os vídeos para facilitar sua compreensão sobre o movimento do nado: 

Pernada do nado crawl: https://www.youtube.com/watch?v=timc1AY54pw 

Braçada do nado crawl: https://www.youtube.com/watch?v=B6xEer4vst4 

 

NADO COSTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=timc1AY54pw
https://www.youtube.com/watch?v=B6xEer4vst4


- segurar prancha colada no corpo e fazer a pernada do nado costas (explicando 

posição das pernas e dos pés)  

- explicar a braçada do nado costas na borda da piscina – posição das mãos ao 

entrar na água, dentro d’água e ao sair da água; 

Assista os vídeo para facilitar sua compreensão sobre o movimento do nado: 

https://www.youtube.com/watch?v=9aEewSacB8s 

 

Para não ficarmos perdidos no que aprendemos, responda as perguntas abaixo 

para um estudo dirigido (NÃO PRECISA ENTREGAR): 

1. Quais os nomes dos nados que estudamos? 

2. Você já experimentou algum desses nados? 

3. As tocas da natação cabem em cabelos muito volumosos?  

4. Quais são os atuais campeões brasileiros da natação? Qual a cor 

deles e delas? Isso demonstra alguma coisa pra você? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aEewSacB8s

