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“Não existe improvisação, quando o objetivo é alcançar o melhor resultado – planejar é 

necessário”. 
Planejar é facilitar a execução do objetivo. 

 

 
 

PRÉ REQUISITO 
⮚ O Training Plan ou Plano de Trabalho, proposto, é para pessoas que sabem nadar pelo menos 1 estilo – Crawl, costas, peito ou 

borboleta. 
 
CONTEÚDO DE UM PLANO DE TRABALHO – Training Plan 

Uma aula deve ser composta por alguns itens, e a ordem dos exercícios fará toda a diferença, na melhoria da performance, 
evitando lesões, proporcionando melhorias técnica, física e psicológicas. Além de ser agradável na sua execução, pela 
variedade das propostas, possuir uma distribuição equilibrada e pedagogicamente planejada.  
 
 
 
 
 

Organizando as aulas de natação 
Nadadores Master 
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1ª. PARTE 
Aquecimento  

.  Tem como objetivo aumentar a atividade cardiovascular, o resultado metabólico, a condução nervosa, a velocidade de 
contrações musculares, aumentando a sensibilidade proprioceptiva e a viscosidade muscular. Deve ter estilos variados, 
duração de 8 e 12 min, variando de em acordo com a carga de trabalho da sessão. Nadadores mais experientes, costumam 
incluir os educativos no aquecimento. 
 

▪ EMBASAMENTO FISIOLÓGICO  
McArdle, William D. Fisiologia do Exercício, 8ª edição - 2919, Pág. 586 587: “Um estudo avaliou o efeito do 
aquecimento sobre o desempenho em um pique de 2 min na bicicleta com 120% da produção de potência 
ao nível do VO2 max. E Verificou que: “O aquecimento produz uma temperatura muscular mais alta, maior 
disponibilidade local de oxigênio para o músculo e de captação de oxigênio, nível sanguíneo de lactato mais 
baixo e consumo de oxigênio mais alto durante a fase inicial na atividade física do que na condição sem 
aquecimento”. 
Sendo que existem: “Cinco mecanismos que explicam por que o aquecimento deve aprimorar desempenho 
físico e a capacidade de realizar exercícios, por causa dos aumentos subsequentes no fluxo sanguíneo e 
na temperatura muscular mais e central: 
 1. Contração e relaxamento mais rápidos dos músculos. 
 2. Maior economia de movimento em virtude de resistência viscosa reduzida nos músculos ativos. 
 3. Fornecimento e utilização facilitados do oxigênio por parte dos músculos, pois a hemoglobina libera 
oxigênio mais prontamente nas temperaturas mais altas (efeito Bohr). 
4. Transmissão neuronal e metabolismo muscular facilitados, pois a temperatura elevada acelera os 
processos corporais; aquecimento específico pode aprimorar o recrutamento das unidades motoras 
necessárias. 
5. Maior fluxo sanguíneo através dos tecidos ativos à medida que o leito vascular local se dilata em virtude do 
metabolismo aumentado e da temperatura muscular mais elevada”. 
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2ª. PARTE 
EXISTEM 3 ELEMENTOS QUE PODEM SER TRABALHADOS NA SEGUNDA PARTE DA AULA (PORÉM APENAS UM ITEM POR 
AULA) 
 
1. Velocidade Pura – Excelente para todos, são tiros de 12 metros ou duração de 8 segundos, com descanso de 1min 30 

seg a 2 min, para que as reservas musculares de ATP-CP possam ser recompostas. O número de repetição varia entre 2 
a 4 repetições. Serão realizados em apneia, pois é um exercício anaeróbico. Não há aumento da FC, o que leva muitos 
nadadores não compreender o intervalo tão grande.  

 
▪ EMBASAMENTO FISIOLÓGICO 
McArdle, William D., Fisiologia do Exercício, 8ª edição, 2019 pág. 136 e 137, diz que: “A Especificidade de 
treinamento do sistema energético imediato. O treinamento físico aumenta a quantidade de fosfatos 
altamente energéticos musculares. O treinamento mais efetivo utiliza repetições com duração de 6 a 10 
segundos com movimentos máximos em uma atividade específica, fazendo com que a capacidade de 
geração rápida de energia aumente. 
 Sendo que: “Os aumentos transitórios do ADP na unidade contrátil do músculo durante o exercício 
desviam a reação catalisada pela creatina quinase no sentido da hidrólise de PCr e da produção de ATP 
a reação não necessita de oxigênio e alcança um rendimento máximo de energia em cerca de 10 s. Assim, 
a PCr funciona como um “reservatório” de ligações fosfato de alta energia. A rapidez de fosforilação de 
ADP ultrapassa consideravelmente a transferência de energia a partir do glicogênio muscular 
armazenado, por causa da elevada taxa de atividade da creatinoquinase. Se o esforço máximo continuar 
por mais de 10 s, a energia para a ressíntese do ATP tem de provir do catabolismo menos rápido dos 
macronutrientes armazenados”. 
Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido, 1ª edição Brasileira, 1999 pág. 274, diz que “o sprint 
training deve ser incluído nos treinamentos Master, para melhorar a potência de braços”. 
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2. Palmateio – Para aqueles que nadam mais tempo. São movimentos feitos com as mãos dentro da Água, de maneira 
contínua, observando o deslocamento do corpo para frente, enquanto as mãos se deslocam para o lado. Ideal fazer 
com pull boyas, pois o nadador poderá observar melhor o seu deslocamento. Os movimentos de percepção das mãos 
fazem o deslocamento do corpo, com movimentos laterais, sem movimento das pernas. 
 
 

▪ EMBASAMENTO TÉCNICO 
Ensinando os Nadadores a Usar as Varreduras (Palmateios)  
Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido,  1ª edição  Brasileira, 1999 pág. 327 e 328, 
descreve que: 

▪ Às vezes, os nadadores experientes encontram dificuldades em entender o conceito de usar suas 
mãos como fólios.(curva que tem uma parte parecida com uma folha) Isso é verdade, sobretudo se 
eles foram ensinados a usar as mãos como remos no início de suas carreiras. Os nadadores em início 
de carreira devem ser ensinados a usar as varreduras, antes que formem maus hábitos. Para 
tal finalidade, exercícios de palmateio podem ajudar os dois grupos. 

▪ Existem três exercícios de palmateio que verifiquei serem particularmente efetivos. São chamados 
exercícios de palmateio da fase inicial, intermediária e de finalização. Cada exercício deve ser 
realizado com bóias de tração ou pull boyas. Os nadadores aprenderam os movimentos de palmateio 
com maior rapidez, se não dependerem das pernas para sua propulsão. 

▪ Exercício de Palmateio da Fase Inicial. 
Numa posição de pronação, com os braços estendidos acima da cabeça, o nadador movimenta as 
mãos em hélice simultaneamente para fora e para dentro, tentando impelir seu corpo para a frente, 
enquanto prática esses movimentos. 
Deve ser enfatizada uma ligeira extensão dos braços em seu  trajeto para fora e sua flexão quando o 
palmateio é para dentro. O movimento é praticado num padrão contínuo em figura de oito, com os 
braços para fora e para trás, até uma posição de agarre e, em seguida, para dentro e para a frente 
para dar início a outro ciclo. 
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▪ EMBASAMENTO TÉCNICO (CONTINUAÇÃO) 

As palmas das mãos do nadador ficam voltadas para baixo quando começa o movimento de palmateio 
para fora. Elas fazem rotação para fora durante o palmateio para fora e, em seguida, para dentro 
durante o palmateio para dentro. As pontas dos dedos são os bordos de ataque das mãos durante o 
palmateio para fora, e os lados do polegar são os bordos de ataque durante o palmateio para dentro. 
Alerte os nadadores para que não pressionem demais para trás durante esses movimentos. Eles assim 
procederam se a natureza contínua da figura de oito do palmateio não for enfatizada.  
A finalidade deste exercício consiste em ensinar os nadadores a fazer o agarre adequadamente antes 
de começar a varredura para dentro. Uma variação do exercício pode ser o palmateio para dentro com 
as mãos até que elas se cruzem ao nível dos pulsos. 

 
3. Viradas, Saídas e Chegadas – para os nadadores que pretendem participar de competições ou tem interesses de 

aprender as viradas e saídas. Este trabalho deve ser feito logo após o aquecimento pois o nadador está descansado, 
tendo um melhor aproveitamento técnico. São 4 viradas diferentes (Crawl, costas, peito e borboleta), 3 chegadas que 
precisam estar em acordo com as regras (Costas, Peito e Borboleta) e 2 saídas diferentes do bloco, uma de costas e 
outra de cima do bloco (para as demais provas). Ainda temos a saída de revezamento com suas regras próprias.  

 
▪ Obs: Se não se encaixa em nenhum dos itens, pule para a 3ª, Parte 
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3ª. PARTE 

- Educativos – Como o nadador está aquecido e descansado o nível de atenção será maior, desta forma, haverá uma 
melhoria da técnica  
Importante: fracionar o nado para maior facilidade e entendimento do nado pelo praticante. 
 Exemplo: Nado de crawl, executar o movimento com um só braço, nade o estilo completo, faz somente com o outro braço, 
repete o nado completo. 
Isto fará com que o praticante obtenha a percepção de cada etapa de um nado.  
O educativo também poderá ser feito, executando apenas a pernada. 
Exemplo: Pernada de costas, com a marcação de 3 pernadas lado direito, gira o quadril e repete o mesmo movimento do 
outro lado. 
  

▪ EMBASAMENTO TÉCNICO 
Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido,  1ª edição Brasileira, 1999 pág. 274 descreve que: “Exercícios 
de técnica, braço e perna devem estar incluídos nos programas de treinamento”.  
 
Neste item: Vejo que um melhor aproveitamento técnico ocorre quando trabalhamos com estilos diferente. Exemplo: 
se o educativo com os braços é do nado crawl, o educativo de pernadas pode ser  do nado de peito, em outro dia se faz 
educativo de costas e pernada de crawl. Procurando num ciclo de quatro dias trabalhar todos os nados e suas 
respectivas pernadas. 
   
Lembre-se que trabalhar a pernada de um estilo, sendo neste momento, tem como  finalidade a melhoria da  execução 
técnica. 

 
 

Anexo 1: Educativos para todos os nados e sua finalidade 

Anexo 2: Educativos de pernada 
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4ª. PARTE 

 Series de Condicionamento Físico Geral  
 Série de resistência aeróbica e ou anaeróbicas. 
O equilíbrio na distribuição das séries, irá proporcionar um maior conforto na execução. 
Observações: 

1. Se o nadador tem um objetivo de participar de alguma competição, simplesmente, vamos fazer um 
planejamento invertido. Baseado no dia da competição e a prova(s) definidas, distribuindo as cargas e 
prioridades fisiológicas, detrás para a frente, ou seja, calculando quantos dias existe antes do evento; 

2. Se o objetivo é simplesmente melhorar o condicionamento físico geral, a base será:  diversificar os nados, variar 
as intensidades, velocidade e distâncias; 
Obs: O objetivo será partir da performance atual para uma melhor, sendo aquisição de mais resistência cardio, 
onde o aluno consiga nadar uma maior metragem e/ou melhorar o tempo de deslocamento de uma distância. 
Exemplo: nadar 400 metros abaixo de 6min. 

 
Esta etapa também pode ser denominada: Endurance Training – Parte principal – Nesta etapa serão desenvolvidas série 
de resistência Aerobica e Anaerobica, Limiar Anaeróbio, Vo2 Max, potência, Resistência Anaeróbica, Tolerância Anaeróbica. 
O planejamento para alcançar o objetivo traçado, terá a distribuição ideal em acordo com cada etapa da periodização.  
           Importante: executar a prova(s) que está no objetivo para controle de qualidade e melhoria dos detalhes técnicos e 
fisiológicos. Apenas provas longas com 10.000 ou mais não executamos num só treino.  
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▪ EMBASAMENTO FISIOLÓGICO 
PRINCÍPIOS DO TREINAMENTO 

 
Segundo, Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido, 1ª edição  Brasileira, 1999, pág. 59 a 62. 
Não há um modo melhor de treinar os sistemas de produção de energia do corpo humano, existe uma centena, mas 
todos os programas de treinamento devem seguir certos princípios, para que possam ser bem-sucedidos:  
(1) adaptação,  
(2) sobrecarga,  
(3) progressão e 
(4) especificidade. 

 
 

Princípio da Adaptação 
 
A finalidade dos programas de treinamento consiste em produzir adaptações metabólicas, fisiológicas e psicológicas 
que permitam ao nadador ter melhor desempenho. 
O termo adaptação diz respeito a alterações que se verificam em resposta ao treinamento. Um exemplo do processo 
de adaptação é um aumento nas mitocôndrias musculares, que ocorre como descrito a seguir. Quando o 
treinamento aumenta a demanda por energia aeróbica, elevam-se o número e o tamanho das mitocôndrias 
musculares, de forma que essas "fábricas químicas”, em que ocorre o metabolismo aeróbico, tornem-se maiores e 
mais numerosas. Essa alteração capacita o atleta a obter mais energia do metabolismo aeróbico, de modo que 
ele possa nadar maiores distâncias sem sofrer fadiga. 
O processo de adaptação ocorre quando os tecidos são estimulados com intensidade máxima ou submáxima. Essa 
estimulação provocará algum catabolismo, ou degradação dos tecidos, durante o próprio trabalho. Contudo, esses 
tecidos serão reconstruídos em maior volume, com mais força e mais funcionalmente durante o período de 
recuperação, caso existam nutrientes suficientes à disposição do atleta. O processo de renovação é chamado 
anabolismo.  
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Há, pelo menos, três etapas no processo de adaptação: 
1. Criação da necessidade de mais energia com o treinamento 
2. Fornecimento de nutrientes adequados para a construção e o reparo de tecidos. 
3. Suficiente descanso dos atletas para a construção e o reparo dos tecidos. 
Finalmente, logo que se tenha completado o processo de adaptação, será necessário aumentar a duração e/ou 
intensidade do treinamento para a criação de novas adaptações.   
 

 
Princípio da Sobrecarga 

 
A base desse princípio é que as adaptações ocorrem somente quando as demandas impostas pelo treinamento são 
superiores às usuais impostas a um determinado mecanismo fisiológico. Em outras palavras, quando esse mecanismo 
está sobrecarregado. 
Exemplificando, quando o treinamento cria uma demanda por quantidades de metabolismo aeróbico maiores que o 
normal, as mitocôndrias das células musculares aumentam em tamanho e em número, para que possam atender a essa 
demanda. 
 
Esse princípio, embora simples em sua determinação, é bastante complexo na aplicação porque, enquanto as demandas 
impostas pelo treinamento devem ser suficientes para estimular a adaptação, elas não podem ser intensas demais, ou 
o efeito do treinamento irá perder-se, em decorrência de lesões ou de super treinamento. Se a quantidade de  
sobrecarga exceder a tolerância de determinado sistema fisiológico, simplesmente esse sistema irá desestruturar-se. 

 
 

Princípio da Progressão 
 
Uma determinada carga de treinamento apenas permanecerá representando uma sobrecarga até que o nadador tenha 
se adaptado a ela. Nesse ponto, devemos aumentar sua intensidade e/ou duração, antes que possam acontecer 
quaisquer outras adaptações. O processo passo a passo de aumentar a sobrecarga é chamado progressão. 
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Princípio da Especificidade 
Uma Interpretação Diferente 

 
Como a sobrecarga, o princípio da especificidade é simples em sua definição, mas complexo na aplicação. Ele afirma que os 
processos fisiológicos que mais progrediram pelo treinamento serão os que foram mais enfatizados durante o treinamento.  
Embora esta seja, certamente, uma forma de treinamento específico, não é a única, nem mesmo a mais importante. O 
treinamento verdadeiramente específico envolve a utilização de velocidades que irão, progressivamente, sobrecarregar todas 
as diversas fases do sistema metabólico que fornecem energia para a reposição do trifosfato de adenosina (ATP) durante as 
provas. 
 
Ainda que a natação na velocidade de competição vá treinar os sistemas não aeróbico, aeróbico e anaeróbico de modo que 
forneçam energia nas mesmas proporções aproximadas das fornecidas durante a competição, apenas o sistema de energia 
dominante  ficará sobrecarregado o suficiente para produzir um efeito de treinamento máximo. 
Três modos de treinamentos devem ser incluídos: 
1 - treinamento dos sistemas de energia 
2 - treinamento das fibras musculares  
3 - treinamento específicos de velocidade 
 

 
• EMBASAMENTO TÉCNICO 
 
Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido,  1ª edição Brasileira, 1999, pág. 64, explica que: 
Quão Específico Deve Ser o Treinamento? Vamos recapitular os quatro pontos de vista sobre a especificidade do treinamento. 
  
1. As principais adaptações que melhoram o desempenho ocorrem no sistema muscular. 
2. Apenas as fibras musculares que são utilizadas no treinamento irão adaptar-se.  
3. A natação de determinado estilo no treinamento é o único modo garantido de produzir adaptações em todas as fibras 
musculares que são utilizadas na sua prática. 
4. Os atletas devem treinar (tanto para endurance quanto para velocidade) Nos seus estilos principais. 
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       Observações: 
-  Parece irrefutável a evidência de que os atletas devem treinar especificamente. Ainda assim, as experiências de muitos 
atletas e treinadores fizeram com que eles optassem pela posição oposta. Ou seja, os nadadores terão melhor desempenho 
quando não nadam seu estilo principal com demasiada frequência. Todos nós tomamos conhecimento de nadadores 
(particularmente dos nados borboleta e de peito) que nadam bem depois de terem efetuado a maior parte dos seus 
treinamentos em nado crawl. Do mesmo modo, temos tido a experiência de treinar nadadores em um estilo e, no final, 
vemos que eles têm um desempenho muito melhor em outro. A finalidade desta sessão é colocar alguns raciocínios acerca 
desse aparente conflito entre a evidência científica e a experiência prática. 
  
Por outro lado, seus desempenhos em outros estilos podem ser 
muito bons, porque foram intensamente envolvidas outras fibras, que não estão treinadas em excesso, nem erradamente. 
 
O mesmo raciocínio pode aplicar-se a provas de diferentes distâncias. Quando os 
nadadores treinam em excesso ou seu treinamento está errado para determinada fase do processo metabólico, eles podem 
nadar mais lentamente nas provas em que essa fase, em especial, é dominante. Por outro lado, eles podem nadar bem em 
outras distâncias. 
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• EMBASAMENTO TÉCNICO 
 
Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido,  1ª edição  Brasileira, 1999 pág. 65, diz: Tenho duas recomendações para 
a adequada aplicação do princípio da especificidade sem que haja excessos: 
 

1. Assumindo uma temporada com a duração de 24 semanas, provavelmente os nadadores devem concentrar-se no 
treinamento com variação de estilos (ou o treinamento de nado crawl para nadadores que não competem nesse 
estilo) durante as 8 a 12 primeiras semanas. 

 
2. Os nadadores devem nadar séries específicas de seu(s) estilo(s) para todos os sistemas de energia. Exemplificando, 

os praticantes do nado borboleta não devem nadar suas séries de endurance no nado crawl e séries de velocidade 
no nado borboleta. Muitos programas de treinamento praticam o crawl em quase todas as séries de endurance 
training. Os nados borboleta, de costas ou de peito são nadados apenas nas séries específicas para a prova 
ou nas séries de velocidade. Nesses programas, a capacidade aeróbica de algumas fibras musculares poderá ficar 
negligenciada. Os atletas devem nadar algumas séries de endurance em seu estilo principal, caso pretendam 
melhorar a capacidade aeróbica de todas as fibras musculares que serão utilizadas em competição. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a Tabela de Esforço 
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TABELA DE ESFORÇO 
 

Código Tipo de 
Trabalho 

Fonte 
Energia 

Acido 
Lático Intensidade Intervalo Duração Série Tempo 

Recup 
Sessões 
Semana Exemplo de serie 

A1 Regenerativo Oxigênio 0 menor 75% não tem Continuo não tem Todos os dias 1 x 1000m 
AQ Endurance               2x500 

  Aquecimento               Locomotiva 

A2 Aeróbico Oxigênio 2 a 4 75% a 85% 
20 a 30 

seg 4 a 20 min 12h Todos os dias 3x1000 
  Sub Aeróbico               4x400 

A3 Super Oxigênio 4 a 7 80% a 90% 
30 a 45 

seg 3 a 12 min 24h 1 vez por dia 12x200 
  Aeróbico               30x50 

A5 VO2 Max Glicogênio 7 a 9 92% a 95% 2 a 4 min 3 a 6 min 72h 1 vez por 
semana 

4x400 
    Oxigênio           5x200 

RA Resistência Glicogênio 9 a 12 95% a 97% 
Tempo 

Tiro 30 seg a 2min 72h 1 vez por 
semana 

4x200 
  Anaeróbia             16x50 

TO Tolerância Glicogênio maior 12 97% a 99% 5 a 10 min 45 seg a 1.30 72h 1 vez por 
semana 

3x200 
  Anaeróbia             4x100 

PO Potência Glicogênio 14 a 18 100% 2 a 10 min 30 a 45 seg 72h 1 vez por 
semana 

3x100 
  Anaeróbia             4x50 

VE Velocidade ATP-CP menor 3 100% 1,30 a 2 
min 8 a 12 seg 24h Todos os dias 4x12,5 

 

Em anexo: Observe as zonas de treino – 1) FC/Faixa Etária – 2) Porcentagem do tempo obtido em 100% do esforço máximo. 
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                      EMBASAMENTO FISIOLÓGICO 

 
                  Observação importante: VO2 max 
                 Maglischo, Ernest W., Nadando Ainda Mais Rápido,  1ª edição  Brasileira, 1999, pág. 37 e 38, alerta para:  
 
 Essa medida do desempenho de resistência refere-se à capacidade de desempenho do atleta numa determinada porcentagem de 
VO2max sem ficar fatigado. A finalidade é determinar a maior velocidade que o atleta pode manter sem que acumule uma 
quantidade excessiva de ácido lático. Em outras palavras, é a maior velocidade que o atleta pode manter aerobicamente, conhecida 
popularmente como limiar anaeróbico. 
 
Os atletas que podem nadar numa elevada percentagem de VO2 max sem acumular grandes quantidades de ácido lático em seus 
músculos têm uma vantagem sobre os outros, que simplesmente possuem um VO2 max elevado.   
 
Todavia, na vida real, essa relação entre um VO2 max elevado e o desempenho parece não existir. Um nadador com o VO2Max 
menor pode, pode nadar mais rápido que um colega com o VO2 maior. 
 

 
5ª. PARTE 

 
- Resistencia Muscular Localizada e/ou Regenerativo  
 Melhor momento para trabalhar resistência muscular localizada de perna e ou braço. O uso de palmar e prancha nesta 
etapa é excelente. Exemplo: 200m com palmar e pull-boia. 
 
REGENERATIVO – nadar entre 5 e 10 min de forma contínua para estabilizar a FC 
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DIA 1 
      

EXEMPLO DE UMA AULA/TREINO 
MASTER    

TREINO Repete   Mts TAREFA TOT. MTS 

1.AQUECIMENTO AQ01 1 x 700 
300m crawl/estilo, 100m (pernada crawl sem 

prancha, volta crawl, 100m(estilo/volta crawl), 200 
m crawl 

700 

2.VEL/PAL/SVC Vel01 2 x 50 50m (12,5m crawl a 100%  - restante crawl 
recuperativo (37,5m)) 100 

3.EDUCATIVO CR01 2 x 100 CRAWL - tocar o polegar na coxa a cada braçada, 
volta crawl completo  200 

4.SÉRIE A201 1 x 600 200m crawl, 150m (50crawl,50estilo,50crawl), 50m 
pernada livre, 200m crawl 600 

5.RML BR01 2 x 200 Utilizando só palmar, braçada de crawl 400 

          Total 2000 
 

Explicando a ordem da aula: 

1.  Aquecimento objetivo preparar o aluno para iniciar a atividade, deve ser feito 75% do VO2, com atenção no 
estilo, procurando preparar o corpo para receber as cargas de trabalho propostas. 
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2.  Palmateio, velocidade 
pura, saídas e viradas 

a) Velocidade – utiliza-se de ATP-CP, e estará disponível em maior quantidade no início do 
exercício, necessita de um intervalo mínimo de 1.30 a 2 min de intervalo para reposição do ATP-
CP no nível das mitocôndrias.   
ou 
b) Palmateio conta com o máximo de percepção do aluno, com deslocamentos laterais da mão, 
percebendo o deslocamento do corpo; 
ou 
c) Saídas – Fonte de Energia ATP e exige concentração, Viradas – Trabalho em apneia, com 
concentração na técnica especifica de cada nado e Chegadas – eficientes e respeitando das 
regras oficiais 

3.  Educativos Devem ser feitos de maneira lenta e com atenção. Quanto mais difícil, menor distância e ou 
repetições, para não causar lesões. Após o educativo fazer o nado completo aumenta a percepção 
do movimento.  
Os Educativos podem ser de braço ou perna (ou a coordenação entre eles) 
Melhor momento para melhorar, corrigir a técnica dos nados 

4.  Séries - A2 (longas distância – 80%, intervalos até 20 seg) ou  
- A3 (distância 100, 200 e 400 metros – 90%, intervalos até 40 seg) 
- A5 (200 ou 400m – 98%, séries de VO2, tempo de descanso de 1 a 2 minutos), 
- RA (resistência anaeróbia, 95%, séries de 25, 50,75, produção de grande quantidade de Ácido 
Lático, com recuperação total em 72 horas),  
- PO (velocidade x força – 1 tiro de 100m ou 2 de 50m, só repete quando a pulsação voltar aos 
80% e o nadador estiver bem descansado).  
- Séries Mistas (as mais eficientes para o condicionamento físico geral, com séries de pernada de 
velocidade – variação de pressão 

5.  Resistência Muscular 
Localizada/Regenerativo 

Trabalhos com palmar, pull boya, prancha. Distâncias maiores e contínuas em A1 (resistência 
aeróbia) A tarefa pode ser de braço ou perna 

 

IMPORTANTE: Os treinos devem ser variados e que durante a distribuição de tarefas em uma periodização sejam contemplados o treinamento 
dos quatro nados (educativos, pernadas, séries, viradas, saídas e chegadas). 

                          VOLUME: Estímulo pode ser dado com a mudança da série, não necessariamente no aumento linear do volume.  
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DIA 1 
      

EXEMPLO DE UMA AULA/TREINO 
Adolescentes: 10 anos ou mais    

TREINO Repete   Mts TAREFA TOT. MTS 

1.AQUECIMENTO AQ01 1 x 400 200m crawl/estilo, 100m (pernada crawl com 
prancha, 100m(estilo/volta crawl 400 

2.VIRADAS,SAIDA, 
CHEGADA, 
REGRAS 

VIRCR 4 x VZ ENSINAR A VIRADA OLIMPICA DE CRAWL  

3.EDUCATIVO 01 PE02 2 x 75 

PEITO - uma braçada, uma pernada, para os braços 
na frente do corpo e faz mais uma pernada, volta 

peito completo 
 

150 

4.EDUCATIVO 02 PRBO03 4 x 50 
Pernada borboleta com prancha, 2 pernadas uma 

respiração 
 

200 

5.SÉRIE A201 2 x 150 
(Séries de 150 a 300 metros só de A2) 

150m (100 crawl, 25m costas, 25m crawl) 
150 (50 crawl, 50m peito, 25m costas, 50 crawl) 

300 

6.RML 01 PR01 10 x 25 Pernada de crawl com prancha, intervalo 20 seg 250 

7.RML 02 BR01 2 x 100 Utilizando só palmar PEQUENO, braçada de crawl 200 

          Total 1500 
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1.  Aquecimento Objetivo preparar o aluno para iniciar a atividade, procure colocar no aquecimento exercícios que 
tem o domínio dos alunos, deve ser variado. 

2.  Ensinar chegadas, 
saídas e viradas – 
Regras do Revezamento 

Excelente momento para ensinar viradas, saídas, chegadas, viradas inclusive do medley. A ordem 
dos revezamentos medley, diferente do individual. 

3.  Educativo 1 Procure variar os educativos e os estilos. Melhor momento para o aperfeiçoamento do nado. 

4.  Educativo 2 Procure variar os educativos de pernada dos vários estilos. Importante trabalhar a coordenação 
braço/perna. 

5.  Série Estimular nadar distancias maiores 
Trabalhar séries com formação de revezamentos com material ou sem. De estilo ou crawl 

6.  RML Perna Objetivo é ganhar força e resistência na pernada de todos os estilos. Pode-se trabalhar pernada 
medley (Borboleta, costas, peito e crawl) Mas também trabalhar em ordens diferentes. 
Pé de pato deve ser utilizado com moderação, mas pode ser utilizado. 

7.  RML Braço Objetivo ganhar força e entender a importância da mão na natação. Nesta faixa etária o objetivo e 
trabalhar com palmar e/ou pull boya mas apenas no nado de crawl para não ocorrer lesões 
musculares. 

 

Podemos fazer os treinos 
da sua Academia ou 
Escola de Natação. 


