Processo FPN de Certificação de Escolas
de Natação
A existência de uma escola de natação (EN) que funcione com parâmetros adequados permite garantir
a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e manter elevados os níveis de satisfação dos alunos
e encarregados de educação.
Quando os níveis de satisfação e o envolvimento se mantêm elevados, a fidelização dos alunos à escola
de natação tende a ser maior, melhorando a imagem da escola junto da sociedade, permitindo captar
novos alunos com mais facilidade.
Neste processo a FPN reconhece a qualidade pedagógica e didática de uma escola de natação, assim
como dos seus processos de suporte.
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Portugal a Nadar

O Portugal a Nadar é um dos programas que resulta do Plano Estratégico 2014-2024 da Federação
Portuguesa de Natação.
Este programa permite o acesso a programas de prática certificados e inclusivos, com técnicos
habilitados, destinados a diferentes públicos-alvo: bebés, crianças em idade pré-escolar, crianças em
idade escolar, jovens, adultos e seniores.
Desenvolvemos, ainda, um modelo de referência para o ensino, que pretende envolver as suas várias
vertentes: natação pura, polo aquático, natação artística, natação adaptada e saltos para a água.
O processo de certificação técnico-pedagógica das escolas de natação segue metodologias de análise
definidas pelo departamento técnico da FPN, que visam a melhoria contínua das escolas de natação,
bem como a implementação de boas práticas e a promoção da natação de forma a assegurar uma
prática estruturada e regulada. Estão a ser implementadas certificações complementares pela SGS
A formação para os técnicos está alinhada com o processo de certificação, com o intuito de garantir uma
formação contínua para todos, bem como a renovação das metodologias e implementação das melhores
práticas usadas na atual realidade.
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Gráfico 1 - Evolução do número de filiados do programa
Portugal a Nadar entre 2014 e 2019.
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Gráfico 2- Evolução do número de entidades por anos e por níveis.
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Indicadores de Benchmarking
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Ao longo da implementação do programa de certificação das escolas de natação são analisados os
seguintes indicadores para benchmarking:
Níveis de satisfação dos alunos
e encarregados de educação;
Níveis de satisfação das entidades
responsáveis por grupos de alunos
(instituições);
Níveis de satisfação dos professores de
natação;
Índices de retenção;
Índices de recomendação;
Horas de formação creditadas por professor;
Horas de formação não creditadas por
professor;

O patamar inicial - Nível 1 - Compromisso com a Qualidade - serve de referencial para as entidades
que, por opção, pretendem ser reconhecidas por esse nível ou para os casos em que o nível de desenvolvimento da organização aconselhe iniciar por essa fase.
Requisitos mais importantes neste patamar: cumprimento da legislação (em especial, as cédulas e as
formações especializadas); o caderno pedagógico; o planeamento e o funcionamento da escola de natação.

Horas de formação creditadas do
coordenador da escola de natação;
Horas de formação não creditadas do
coordenador da escola de natação.
Número de alunos que transitam da escola
de natação para a vertente desportiva;
Diplomas nacionais de cada nível (1, 2 e 3)
atribuídos aos alunos, por época desportiva;
Divulgação da escola de natação nos meios
de comunicação social;
Pontuação alcançada por cada escola de
natação.

Escolas de Natação com Caderno Pedagógico-didático – 100%;
Escolas de Natação com Planeamento de Aulas – 100%;
Professores de Natação e Fitness Aquático com Cédulas – 100%;
Percentagem de Diplomas Atribuídos aos Alunos – Superior a 80%;
Nível de Satisfação dos Alunos – Superior a 70%;
Índice de Retenção do Alunos – Superior a 70%;
Índice de Recomendação – Superior a 80%;
Número médio anual de créditos de formação TD por professor de natação, superior a 2 e número
médio anual de créditos de formação TEF por professor de fitness aquático, superior a 1.
O Nível 2 - Consolidação do Compromisso com a Qualidade - implica o cumprimento de
requisitos obrigatórios, com graus de exigência crescentes e devem ser aproveitados pelas organizações que,
por opção pretendam ser reconhecidos por esse nível, ou ainda pelas que, dado o seu nível de organização
o aconselhe e que tenham histórico.
Continuam a ser aplicáveis os requisitos do nível anterior. Neste patamar são analisados os resultados do
processo de ensino-aprendizagem, assim como alguns documentos que dão corpo a uma organização
robusta de uma escola de natação, como, por exemplo, o Manual da Qualidade.
Indicadores:
Percentagem de professores com formação em Suporte Básico de Vida – Superior a 75%;
Percentagem de Escolas de Natação com Organização ou participação em Festivais de Natação – 100%;
Indicadores do Nível 1

O Nível 3 - Consolidação da Qualidade com
Resultados - é atribuído às entidades que cumpram
requisitos relacionados com os dois patamares anteriores e
ainda os relacionados com a passagem de alunos da escola
de natação para a vertente desportiva.
Neste nível o principal requisito está relacionado com as
passagens dos alunos da escola de natação para a via
competitiva, como corolário do trabalho desenvolvido pelos
alunos com a sua frequência nas aulas. Salientamos a
aplicação de metodologias de partilhas de boas práticas.

Resultado da Certificação
Em cada um dos níveis de certificação existem os selos que as entidades podem utilizar nos seus documentos, consoante
o nível em que se encontram.

Indicadores:
Número de alunos com idades até aos 12 anos que
anualmente transitam da escola de natação para a via
competitiva – Superior a 10;
Participação em Encontros entre Escolas de Natação –
Mínimo de 1 por ano;
Episódio de Partilha de Boas Práticas – Mínimo 1 por ano;
Indicadores dos Níveis 1 e 2;
Percentagem de Alunos com Erros Técnicos Graves –
Inferior a 15%

Em todos os níveis as entidades certificadas e, de acordo com o modelo de referência do ensino da natação da FPN,
entregam três diplomas aos alunos, consoante as suas competências.

O Nível Excelência – Best-in-Class - é atribuído pela
FPN para distinguir e destacar a excelência do funcionamento
de uma ou mais escolas de natação.
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