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Especialista Universitário em 

EDUCAÇÃO AQUÁTICA 
 

 

 

O especialista universitário 

em Educação Aquática visa 

formar profissionais 

competentes neste campo a 

partir das mais recentes 

evidências empíricas. 

 

 

Por que você deveria cursar esse título? 
 

Quando terminar, você usará as ferramentas fundamentais que 

lhe permitirão trabalhar com as técnicas mais inovadoras. Você 

pode se formar em: 

• Direção de programas de educação aquática. 

• Formação especializada em avaliação aquática. 

• Desenho de espaços facilitadores de aprendizagem. 

• Ensino de conteúdos para a atenção de pessoas com 

diversidade funcional. 

Modalidade 

100% 
online 
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A quem vai dirgido 
 

 Pessoas com formação em atividades aquáticas que 

desejam aprender a desenhar programas educacionais 

em todos os níveis. 

 Pessoas com noções de ensino e gestão de ferramentas 

educacionais que querem conhecer os recursos mais 

recentes para o denenho e implementação de 

ambientes de aprendizagem aquática. 

 Pessoas que desejam adquirir os conhecimentos 

necessários para a concepção e execução integral 

de programas de ensino de competência aquática 

(infância, idade escolar e idosos). 

 

Saídas Profissionais 

 
 Coordenador de programas de ensino aquático. 

 Especialista em estimulação aquática na infância. 

 Responsável pela capacitação de pessoas com 
diversidade funcional através do meio aquático. 

 Especialista em programas educativos aquáticos. 

 Responsável por projetos voltados ao ensino e 
estímulo ao desenvolvimento integral através do 
meio aquático. 

 Gerador de materiais de ensino atualizados para a 
educação aquática.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título oficial UMH 

A Universidade Miguel Hernández (UMH) é uma universidade espanhola de 

propriedade e gestão pública, criada pela Lei 2/1996, de 27 de dezembro, da 

Generalitat Valenciana. Atualmente conta com 25.247 alunos, dos quais 13.002 

estão matriculados em estudos oficiais (graduação, mestrado e doutorado) e 

12.245 em cursos e estudos próprios. A sua estrutura, organização e 

funcionamento foram concebidos desde a sua origem, de acordo com os 

parâmetros e requisitos do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES). 
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Currículo 

Módulos            Créditos 

Fundamentos e princípios para a educação aquática        3 

Fundamentos de atividades aquáticas para pessoas com diversidade funcional 3 

Desenvolvimento evolutivo da competência aquática 3 

Métodos de ensino de atividades aquáticas 3 

Estimulação Aquática para Bebés 3 

Educação aquática infantil 3 

Denenho e planejamento dos atividades aquáticas escolares (crianças, primaria e ensino medio) 3 

Recursos pedagógicos para educação aquática 3 

Medição de competência aquática 3 

Trabalho final 3 

Total ECTS (300 horas de duração em um único ano acadêmico) 30 
 

Avaliação: No final de cada bloco, você encontrará um teste de autoavaliação on-line, com o mínimo de 50% de respostas corretas. Você 
pode fazer o gerenciamento de testes no seu próprio ritmo. 

Mais informação 
 

Diretor do título: 
    Dr. Juan Antonio Moreno Murcia 

Universidade Miguel Hernández 
Centro de Pesquisa Esportiva 
Avda. de la Universidad, s/n 
03130 Elche (Alicante) España 
Tel.: +34 965 222 441 

                                  Correo: educacionacuatica@goumh.umh.es      

                    educacionacuatica.edu.umh.es  
 
 
 
 
 
 
 

Aulas on-line 

O Campus Virtual está aberto 365 dias 

por ano, 24 horas por dia. 

Tutor pessoal 

Um professor especialista em 
educação aquática estará disponível 

sempre que você precisar. 

Pequenos grupos 

Para garantir o desenvolvimento de 
uma educação de qualidade, a 

formação será realizado em pequenos 
grupos. 

Apoio internacional 
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