
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia para instrutores 
de vela que trabalham com crianças com 
perturbações do espectro do autismo 

 
 
 

 

Este guia foi desenvolvido no âmbito do primeiro 
resultado do projeto SailAway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 



 

športski savez osoba s invaliditetom grada rijeke 

 
 
 
 

Guia para instrutores 
de vela que trabalham com crianças com 
perturbações do espectro do autismo 

 
 
 

 

Este guia foi desenvolvido no âmbito do primeiro 
resultado do projeto SailAway 

 
 
 
 
 
 
 

Project Partners: 

 
 

 

 
 
 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 
European Commission’s support for the production of this content does not constitute an 

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 



 

 

 

 

       Contents 
Guia para instrutores ..................................................................................................... 1 

Introdução ........................................................................................................... 4 

Parte I .......................................................................................................................... 5 

Parte 2 ...................................................................................................................... 18 
 



Introdução 
 

O turismo náutico está cada vez mais difun- 
dido. Considerando a disponibilidade 
atual e a tecnologia de ponta as 
oportunidades de navegação surgem para 
uma variedade de novos grupos, que 
podem reunir-se numa base diária, 
mensal ou anual. Este desporto em 
particular oferece benefícios tais como o 
gosto pelo desporto em si – Vela, 
descobrir novos lugares, passear e ver a 
costa, ilhas, assim como, exposição 
solar e ao mar que tem vários benefícios 
físicos e mentais associados. 

 
As pessoas com Perturbações do Espec- 
tro do Autismo (PEA) são marginalizadas 
no que toca à sua participação em ativ- 
idades de vela, devido ao fato dos instru- 
tores e clubes/escolas de vela não terem 
informação adequada para treinar pessoas 
com necessidades específicas como é o 
caso das pessoas com PEA. 

 
O SailAway, pretende oferecer todas as 
informações e orientações necessárias, 

 

de forma a dotar os referidos atores (in- 
strutores, clubes e escolas) com as ca- 
pacidades necessárias para o desporto 
inclusivo. Este guia está dividido em 
duas partes. A primeira, refere-se a 
questões mais teóricas, onde os leitores 
poderão aprender mais sobre como 
comunicar de forma eficaz com pessoas 
com PEA, como criar um ambiente 
seguro e como incluir essas pessoas nas 
atividades de vela. A segunda parte, é 
mais orientada para a prática e oferece 
ferramentas que os treinadores e 
instrutores podem utilizar durante as suas 
aulas. Com a orientação e o apoio 
personalizado necessários, as crianças e 
jovens com PEA serão capazes de 
experimentar a satisfação de velejar como 
uma atividade desportiva disponível. Além 
disso, serão apresentadas formas de 
personalizar as sessões de acordo com as 
necessidades das pessoas com PEA, 
ten- do em conta a forma de 
comunicação, os símbolos para a 
navegação e as regras de conduta, que 
serão descritos neste guia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte I 
Teoria para ensinar crianças e 

jovens com pea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

1. Comunicação com pessoas com 

perturbações do espectro do autismo 
 
 
 

As pessoas com PEA têm dificuldade em 

com- preender o discurso dos outros e de 

expressar as suas próprias necessidades. 

Portanto, é im- portante que o instrutor 

esponsável saiba como a pessoa com PEA se 

comunica para que possa navegar com 

sucesso. Algumas pessoas com PEA 

comunicam eficazmente com gestos e lín- gua 

gestual, enquanto que outros são mais pro- 

pensos a comunicar através de 

demonstração. Um grande número de 

pessoas com PEA tem competências 

visuais bem desen- 

volvidas e, portanto, a 

comuni- cação apropriada com 

eles pode ser alcançada por 

meio 

de imagens, ilustrações 

e fotografias. Portanto, é 

altamente recomendável 

disponibilizar uma ilus- 

tração, fotografia ou vid- 

eoclipe da atividade 

física 

que a pessoa precisa aprender 

durante cada navegação. 

(Zhang and Griffin, 2007). 

 
Para ajustar qualquer atividade física, uma série 

de fatores precisam ser considerados para max- 

imizar os benefícios da mesma para cada 

indi- viduo. Alguns dos fatores são 

organização do trabalho, seleção de 

conteúdo, carga horaria e métodos de 

trabalho. Além de conhecer as met- odologias 

para o exercício físico, todos os que 

participam na prática desportiva com pessoas 

com PEA, devem conhecer formas 

especificas de comunicação, gestão do 

espaço e tempo e 

 
acima de tudo, os instrutores devem investir no 

envolvimento de todos os colegas de 

trabalho, o que exige muita paciência, 

persistência e mo- tivação. 

 
A comunicação com uma pessoa com PEA 

é crucial, especialmente durante o 

treino/aula e requer que o instrutor amplie as 

suas com- petências de comunicação, 

métodos e estraté- gias para estar em posição 

de responder com sucesso às necessidades 

das pessoas 

com PEA. Ao trabalhar com 

es- tas pessoas, é de extrema 

im- portância saber qual a 

forma de comunicação a ser 

usada com cada pessoa 

durante a execução de uma 

tarefa es- pecífica. Ao tentar 

dar a con- hecer o conteúdo do 

desporto em causa, é útil 

utilizar o Pic- 

ture Exchange Communication 

System (PECS) que permite a 

troca 

de imagens para explicar um processo. 

De antemão, o instrutor precisa certificar-se de 

que a pessoa tem capacidade de comunicar e 

com- preender com êxito os sinais e símbolos e 

que o método PECS pode ser utilizado de 

uma forma eficiente. Ao usar o método PECS, 

no início são apresentadas imagens miniaturas 

de atividades com símbolos e palavras que a 

descrevem e no final, após algum tempo de 

contacto, apenas serão apresentados os 

cartões com palavras sem as imagens. 



Um dos melhores programas para a comuni- 

cação visual e para preparar a pessoa com 

PEA para o processo educativo, é o método 

TEACCH (https://teacch.com/). Este método 

disponibiliza material utilitário para que pessoas 

com PEA e instrutores possam comunicar 

facilmente utili- zando essas imagens. Outros 

programas e/ou métodos que podem ser 

utilizados são as “So- cial Stories” 

(https://carolgraysocialstories.com/ social-

stories/) apresentadas pela Carol Gray, que 

servem para superar dificuldades de comu- 

nicação especificas que as pessoas com PEA en- 

frentam. O método de “Social Stories” trata-se de 

desenhar histórias usando imagens e textos sim- 

ples para ensinar os alunos com PEA. Esta ferra- 

menta pode ser muito útil para os alunos/atletas 

se prepararem e terem um plano passo-a-passo 

das atividades que têm de realizar. Outra dica 

que pode ser útil é colocar no barco/bote algu- 

mas imagens ou símbolos úteis, com regras e/ou 

instruções básicas, de preferência em 

pequena escala visto que os botes são bastante 

pequenos e pouco espaçosos. Por exemplo, 

uma pequena imagem com instruções simples 

sobre como uti- lizar corretamente a escota 

seria extremamente útil para pessoas com 

PEA, como um lembrete constante do que se 

espera que façam com a escota. Principalmente 

quando no barco e espe- cialmente num bote, a 

comunicação entre instru- tores e alunos é 

geralmente não verbal/física a dar orientação e 

instruções. A orientação física e 

acompanhamento das pessoas com PEA serão 

formas de dar feedback sensoriomotor para 

que possam aprender todas as tarefas. 

 
Quando se fala de pessoas com PEA, é 

essen- cial desenvolver estratégias e 

atividades, que reforce a sua empatia 

(compreender as emoções dos outros), e a sua 

capacidade para expressar 

emoções numa forma em que os outros recon- 

heçam e compreendam o que lhes está a ser 

comunicado. Para o alcançar, é fundamental 

que as pessoas com PEA trabalhem em 

equipa e dessa forma tenham oportunidade de 

adotar e/ou reforçar competências sociais 

essenciais. (Attwood, 2010). 

 
Ao contrário da comunicação visual, a comuni- 

cação verbal é muito mais difícil por causa da 

complexidade da linguagem e porque têm mui- 

tas informações ao mesmo tempo. Conceitos 

como expressões idiomáticas, generalizações 

e linguagem dialetal podem ser mal 

interpretados por pessoas com PEA e devem 

ser evitados. A comunicação verbal deve ser 

acompanhada por gestos e símbolos. 

(Stevenson, 2008). 

 
As pessoas com PEA não entendem calão e 

sig- nificado que essas palavras transmitem, para 

co- municar com essas pessoas é fundamental 

que as instruções sejam claras e precisas. 

Muitas das pessoas com PEA utilizam 

frequentemente formas alternativas de 

comunicação, como a lín- gua gestual, 

linguagem por gestos, a imagem de um 

determinado objeto ou assunto ou a própria 

pessoa. A pessoa responsável pela atividade 

deve estar ciente das formas específicas em 

que a aquela pessoa com PEA prefere comuni- 

car e deve tentar utilizá-la de forma consistente. 

A atividade física para pessoas com PEA pode 

oferecer múltiplos benefícios de acordo com a in- 

vestigação nesta área, dado ao fato de promover 

oportunidades de aprendizagem pela demon- 

stração e apoio prático, um fator significativo no 

desenvolvimento e aquisição de conhecimento 

para as pessoas com PEA. (Groft-Jones and 

Block, 2006). 

 
 
 
 



 

 
 

 
• A forma de comunicação tem que ser definida e respeitada; 

• O acompanhamento de um profissional especializado deve ser um recurso se surgirem 
dificuldades na comunicação; 

• O suporte visual deve ser utilizado durante a comunicação de forma a oferecer outros 
meios para que a pessoa com PEA compreenda cada conceito; 

• Tem que ser utilizada uma linguagem precisa e clara; 

• É necessário mencionar o nome da pessoa antes de lhe indicar a tarefa de forma a chamar 
a sua atenção para o que vai ser dito; 

• Ser consistente na comunicação sempre; 

• Ter sempre em conta que as pessoas com PEA precisam de um espaço de tempo 
considerável para processar a informação que lhe está a ser transmitida. 

 
 
 
 

1.2. Questões a evitar quando se trabalha com pessoas com PEA 

(Stevenson, 2008): 

 

 
• É necessário encontrar formas de entender o que a pessoa quer expressar sem fazer 
suposições ao que está a ser dito; 

• É obrigatório usar instruções pequenas e claras sem muitas descrições da tarefa; 

• Utilizar o nome quando se dirige à pessoa de forma a reter a sua atenção com sucesso; 

• Se o instrutor usar metáforas e expressões idiomáticas, estas precisam ser esclarecidas com 
antecedência; 

• Por vezes, não chega tentar entender a pessoa só através da expressão facial ou linguagem 
não verbal; 

• É importante que a pessoa com PEA tenha uma equipa de especialistas que possam partilhar  
conhecimentos e intervir se necessário. Através do trabalho interdisciplinar, os resultados  
alcançados por um especialista podem ser utilizados em outra área de desenvolvimento da 
pessoa. 

 
 
 
 

 
 
 

1.1. Características da comunicação quando se trabalha com pessoas com PEA 

(Stevenson, 2008): 



1.3. Primeira reunião do instrutor com pessoas com PEA 

(introdução, abordagem, comunicação e diálogo) 

 

 

Como qualquer pessoa e em especial crianças, 

as pessoas com perturbações de espectro do 

autismo podem ficar um pouco confusas ao 

conhecer pessoas novas. Além dos desafios 

regulares de se sentirem tímidos ou 

inseguros, as crianças, assim como todas as 

pessoas com PEA, podem estar a lidar com 

uma sobrecarga de estímulos sensoriais e 

desafios sociais com os quais os seus colegas 

“neuro-típicos” não es- tão. Cada pessoa é 

diferente, por isso é impor- tante estar atento 

aos estímulos sensoriais no ambiente 

circundante do individuo a qualquer 

momento. Considere os estímulos visuais (lu- 

zes fluorescentes ou brilhantes), auditivos 

(ruí- dos altos), táteis (certas superfícies, 

texturas e tecidos) olfativas e paladar 

(perfumes fortes ou certas texturas de comida) 

que podem inco- modar a pessoa. Se essas 

questões sensoriais não forem tidas em conta 

podem despoletar comportamentos 

repetitivos (estereotipias) e impactar a 

resposta a estímulos relevantes. 

 
Quando o instrutor estiver pronto 

para se apresentar, deve ter 

em atenção as seguintes 

indicações, para que 

a criança/jovem se 

sinta o mais con- 

fortável possível: 

 
Apresente-se 

num espaço 

calmo 

Para as pessoas com PEA, o mundo pode 

ser um sítio muito barulhento. Os Estimulos 

senso- riais podem ser angustiantes para as 

crianças com PEA. O instrutor pode aumentar 

as suas possibilidades de sucesso na sua 

apresentação através da escolha de um local 

calmo e seguro. 

 
Tenha alguém presente que conheça 

a pessoas ou o grupo 

Para a primeira vez em que se conhecem, 

é importante que a pessoa com PEA seja 

acom- panhada por alguém da sua confiança, 

como a mãe, o pai ou o professor. Esses adultos 

podem ajudar a criança na interação social 

através de avisos e lembretes. 

 
Adapte as suas expectativas 

Um dos critérios de diagnóstico chave para o 

autismo são as competências sociais e os de- 

safios que estas acarretam, particularmente na 

comunicação não verbal. O que significa que a 

pessoa ou o grupo com PEA podem não 

responder de uma forma que o 

instrutor preveja (podem evi- 

tar o contacto ocular ou 

sair da sala de forma 

inesperada). Normal- 

mente, não há neces- 

sidade de falar mais 

lentamente, mas é 

necessário ser pa- 

ciente e dar-lhes o 

tempo que necessi- 
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tam para formularem uma resposta. Contudo, 

podem ocorrer situações em que o instrutor 

não obtém uma resposta, mesmo que a pessoa 

seja capaz de comunicar gestualmente. Esta 

situação pode ter várias razões: podem 

prefer- ir o seu mundo imaginário no 

momento, talvez os estímulos externos 

(barulhos, cheiros, etc.) podem ser demasiado 

arrebatadores ou podem até não estar 

interessados nesse momento. O instrutor deve 

dar-lhe algum tempo e tentar no- vamente 

mais tarde. 

 
Fique confortável com o silêncio 

Em algumas das pessoas com PEA, 

processar informação verbal pode exigir 

tempo. Se o in- strutor fizer uma pergunta, 

deverá esperar antes de desistir de obter uma 

resposta. Isto pode ser um pouco desconfortável 

no início, mas é muito importante para a 

criança/ jovem. 

 
Envolva-se na atividade que a pessoa 

com PEA está a fazer 

Aquando da apresentação do instrutor com a 

pessoa com PEA, o primeiro deve parar 

duran- te um momento para observar o que a 

pessoa está a fazer. Está a brincar com um 

brinquedo ou a rodar uma bola? Está a ler 

um livro ou a desenhar? 

Observar atentamente o que interessa à criança 

nesse momento. Seguidamente, o instrutor 

deve encontrar uma forma de participar nessa 

atividade enquanto se apresenta. Muitas das 

vezes esse comportamento ajuda a prender a 

atenção da pessoa com PEA. 

 
Criar instruções metodológicas 

O instrutor deve dividir as tarefas em etapas 

mais pequenas. Mostrar imagens de cada 

eta- pa, modelar a tarefa e dizer cada etapa 

em voz alta pode ajudar a facilitar a 

aprendizagem e oferecer recompensas 

quando as metas forem alcançadas. 

 

 



2. Criar um ambiente de treino seguro e inclusivo 
 

Com base nas informações e sugestões já 

referidas no que diz respeito a pessoas com 

PEA, parece imprescindível que os 

instrutores sejam previamente informados 

sobre as car- acterísticas e necessidades 

singulares de cada pessoa ou grupo, com a 

finalidade de estarem adequadamente 

preparados para qualquer cenário no trabalho 

com essas pessoas. Ao criar um ambiente de 

formação/treino seguro e inclusivo, as pessoas 

com PEA podem usufruir da vela como 

desporto, como uma atividade recreativa ou 

mesmo com uma atividade para a vida toda. 

Quando o instrutor está completamente infor- 

mado sobre as características únicas e as 

lim- itações de cada pessoa ou grupo, estará 

mais preparado para decidir como será a aula e 

o que pode ser utilizado para continuar as 

aulas: Em que tipo de barco? Como o instrutor 

pode estar preparado para ensinar uma 

pessoa com PEA a navegar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.1. Recomendações para os instrutores de vela em como criar 

um ambiente seguro e inclusivo 
 

O que se apresenta é uma lista não exaustiva 
de recomendações para integrar pessoas com 
PEA de forma segura nas atividades de vela. 
Como qualquer pessoa, as que têm 
Perturbações do Espectro do Autismo são 
diferentes entre si, pelo que é necessário 
adaptar o trabalho, a duração e expetativas aos 
diferentes alunos. 

 
Assim, é aconselhado que o instrutor: 

 
• Use fotografias e símbolos que são importantes 
para as pessoas com PEA e para os instrutores; 

• Esteja preparado para uma orientação prática 
e acompanhamento das pessoas com PEA; 

• Tente ser próximo da pessoa com PEA; 

• Esteja sempre preparado; 

• Tenha um plano B, próximo do seu plano A; 

• Monitorize e avalie situações de melhoria para 
a próxima aula; 

• Usar um caderno ou um questionário de aval- 
iação para colocar as notas e observações e infor- 
mações importantes; 

• Através do processo de monitorização e aval- 
iação, o instrutor e também as pessoas com 
PEA podem ser informadas em como reagir e o 
que es- perar da próxima vez numa situação 
similar; 

• Esteja focado, seja de confiança, paciente e 
cri- ativo; 

• Tenha que ser flexível e ajustar o seu 
comporta- mento de acordo com as 
características específi- cas e necessidades de 
cada pessoa com PEA; 

• Precisa saber como modificar o barco para in- 
divíduos com PEA e também estimar o possível 
efeito de fatores ambientais, como condições 
climáticas adversas; 

• Mostrar empatia para com os seus atletas e ter 
atenção às indicações não verbais. Lembrar-se 
que o comportamento é comunicação; 

• O facto das pessoas com PEA terem dificuldades 
com a comunicação, não significa que não comu- 
nicam. O instrutor é que deve encontrar um 
meio termo eficaz de comunicação com elas; 

• Alterar a sua perspetiva e modificar o comporta- 
mento para poder envolve-los nas aulas de vela; 

• Tratar as pessoas com PEA como trata os 
seus outros atletas. Mostre-lhes respeito e não 
fale so- bre eles de forma insultuosa, as pessoas 
com PEA gostam de piadas, provocações e 
desafios como a maioria de nós; 

• Precisa alertar sempre as pessoas ou grupos com 
PEA utilizando a mesma frase ao dar instruções às 
reações dos atletas da mesma forma, usando con- 
sistentemente os mesmos maneirismos; 

• Saber o historial médico antes de navegar com 
uma pessoa com PEA; 

• Tenha uma pessoa de apoio para o caso aconte- 
cer alguma situação não prevista e aconteça algu- 
ma coisa à criança/jovem; 

• Crie uma rotina regular e previsível. Pode 
utilizar um horário com imagens, ou seja, num 
formato visual; 

• Considere também, a possibilidade de 
envolver nas mesmas sessões crianças com 
“desenvolvi- mento típico” (esta prática é 
chamada de apoio por pares) para comunicarem 
com crianças com PEA. Pode acontecer que um 
dos atletas esteja familiarizado com as 
perturbações do espectro 
do autismo, tenha um familiar ou conhecido o que 
pode facilitar a ação do instrutor. 
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O instrutor (seja ou não acreditado) é uma 

parte fundamental a bordo, tanto para o barco 

como para a tripulação. Significando que a 

palavra ou ordem dos instrutores é para ser 

ouvida e todos a devem respeitar e 

comportar-se de acordo. Ao instrutor exige-se 

conhecer as necessi- dades das pessoas ou 

grupos com PEA, que sejam focados, de 

confiança, pacientes e cria- tivos. Ao 

conhecer de antemão todas as 

informações necessárias, o instrutor 

estará em condições de encontrar 

uma forma de ajustar o processo 

de treino de acordo com as necessi- 

dades e/ou preferências das pessoas 

com Perturbações do Espectro do 

Autis- mo. O instrutor vai ter que 

encontrar for- mas de comunicação 

eficazes com os alunos com PEA, 

utilizando as mes- mas frases 

quando dá instruções e respondendo 

de forma consistente utilizando os 

mesmos gestos/manei- rismos. 

 
Além disso, o instrutor deve ser in- 

formado sobre ajustes necessários no 

barco e espaço de treino, assim 

como, manter-se sempre atualizado 

sobre as condições meteorológicas 

atuais e fu- turas. 

 
O instrutor precisa conhecer as indi- 

cações médicas antes de embarcar 

com uma pessoa com PEA. Os in- 

strutores devem ter o papel de 

serem 

o modelo para os seus alunos, alguém 

que inspira confiança, faz a sua própria 

reflexão e age quando necessário para 

melhorar algumas áreas da sua 

especialidade, comportamento e 

competências de comunicação. No final de 

cada sessão, o instrutor será responsável 

por refletir e avaliar os resultados e tomar 

notas de tudo que pode ser melhorado para as 

sessões futuras. Qualquer decisão do 

instrutor 

pode ser discutida no fim da sessão em 

caso de necessidade. O instrutor tem 

que ser autónomo e realista, a 

pessoa que pensa, verifica e garante. 

 
Este tipo de abordagem pode 

ser extremamente benéfico para 

os alunos. O instrutor, pode tam- 

bém, fortalecer não só as 

necessidades de movi- 

mento, segurança, 

amor e pertença da criança, 

as- sim como, a 

necessidade da criança 

em estabelecer 

a sua identidade e autorreal- 

ização e que os outros a respeitem. 

 
O instrutor deve criar um ambiente 

de treino seguro e inclusivo para que 

al- cance os objetivos definidos. 

Através da criação desse ambiente 

seguro e inclusivo, as pessoas e/ou 

grupos com PEA vão poder 

aproveitar a vela como desporto, 

lazer e até mesmo como um estilo 

de vida. 
 

 
 
 
 

 

 

 
3. Responsabilidades e papel do instrutor 

 



 

 
 

 

4. Nives de progresso 
 

Como na população com PEA cada pessoa 

apresenta características e limitações difer- 

entes, será extremamente difícil ou mesmo 

impossível desenvolver um questionário uni- 

versal para classificar pessoas com PEA 

em diferentes níveis de vela. 

 
Para o instrutor, as informações dos 

pais, da escola ou de uma pessoa com 

PEA podem ser um marco importante 

e fazer a diferença em situações 

limite imprevisíveis. Através de- 

sta informação o instrutor será 

capaz de informar as partes 

interessadas dos pré-requisitos 

necessários para que uma 

pessoa possa praticar vela. 

 
A iniciativa SailAway criou uma hier- 

arquização de 3 níveis, com resultados 

de aprendizagem e níveis de dificul- 

dade diferentes para assegurar 

que cada participante apren- 

da sobre velejar num am- 

biente seguro. 

Em cada nível de progresso, todas as 

partes envolvidas (pais, profissionais de 

apoio, pro- fessores e pessoa com PEA) 

devem ter con- hecimento dos resultados de 

aprendizagem a serem alcançados desde o 

nível e/ou dificul- dade de não ter nenhum 

conhecimento sobre a vela até ao nível 3 

de vela. 

 
Como as pessoas com 

PEA respondem melhor 

se forem recompensadas 

pelas suas conquistas, 

é recomendado que o 

instrutor entregue um 

certificado de partici- 

pação na obtenção e par- 

ticipação em cada nível. 

 
A seguir, apresentamos os três níveis 

propostos: 

 

 



 
 

 
4.2.1. NÍVEL 1 

 

Para que uma pessoa com PEA possa participar 

no Nível 1 de vela, são necessários que 

cum- pram os seguintes requisitos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No Nível 1, o instrutor irá apresentar uma 

intro- dução à prática de vela (informação 

teórica), ex- ercícios em terra e primeira 

experiência em vele- jar. O instrutor será 

responsável por encontrar a forma mais eficaz 

de comunicar com cada uma das pessoas com 

PEA, utilizando a informação recolhida junto 

dos pais, responsáveis, escola e do próprio 

aluno. Através dessa informação o instrutor 

poderá formar equipas e grupos com pessoas 

que utilizam as mesmas ou formas similares 

de comunicação e que tenham as mesmas 

capacidades. O instrutor é também re- 

sponsável por determinar se será obrigatório 

a pessoa com PEA ser acompanhada por 

alguém durante as aulas, pais, profissional de 

apoio ou outros. Em caso de necessidade, a 

pessoa com PEA deve contar com uma 

pessoa de apoio à prática da vela. 

 
Os exercícios em terra, como descritos na Parte 

2, serão uma oportunidade para que o 

instrutor analise e avalie o progresso do aluno 

e tome de 

cisões relati- 

vamente à capacidade 

do aluno para avançar para a primeira 

viagem de vela. No sentido de o aluno 

evoluir para a primeira viagem propriamente 

dita, além de terem concluído toda a parte 

teórica prevista neste nível, devem ser 

capazes de realizar os seguintes 

movimentos básicos: 
 

 
 

No final do Nível 1, o instrutor atribuí um certifi- 

cado de participação e um relatório, não 

muito extenso, sobre as tarefas desenvolvidas 

pelo aluno como esta decorreu e como foi 

concluída, para que os pais, responsáveis ou 

outros profis- sionais de apoio possam 

conhecer as suas ca- pacidades e novas 

competências adquiridas. 

 
 
 

 
 

• Agachamento em 3 séries com 5 a 

15 repetições; 

• Flexões em 3 séries com 5 a 15 repetições; 

• Lunges (para ambos os lados) em 3 

séries com 5 a 15 repetições; 

• Puxar (corda) em 3 séries com 5 a 

15 repetições. 

 
• Tem que saber nadar de forma independente 

(pelo menos como nadador iniciante); 

• Deve ser capaz de puxar e segurar objetos 
leves por uma corda à distância de 5 metros, 

este requisito é obrigatório; 

• Precisa ser capaz de se movimentar de um 
lado para o outro do barco. 



• Saída do porto; 

• Praticar manobras; 

• Velejar uma certa distância (para um local 

ou ilha próxima); 

• Voltar ao porto e limpeza do equipamento 

e do veleiro. 

 
 

 
4.2.2. NÍVEL 2 

 

No nível 2 a pessoa com PEA deve 
apresentar 

os seguintes pré-requisitos: 

Tal como previsto no Nível 1, no final Nível 

2, o instrutor deve atribuir um certificado de 

participação e um pequeno relatório das ativi- 

dades e conquistas obtidas, para que os pais, 

responsáveis e outros profissionais que tra- 

balham com a pessoa possam ter conhecimen- 

to das competências desenvolvidas. 

 
 
 
 
 
 

Quando estes pré-requisitos e exigências forem 

cumpridos com sucesso, os alunos iniciarão o 

treino de competências básicas do Nível 2. 

As competências básicas para que as 

pessoas com PEA pratiquem vela são: 

 

O professor irá ensinar estas competências 

no nível 2 e avaliar o progresso do aluno. 

Também, no nível 2, se a pessoa com PEA 

precisar de apoio no barco, esse vai ser-lhe 

garantido, con- tudo pretende-se que o aluno 

desenvolva com- petências que o permitam ser 

o mais autónomo possível. 

 
 
 
 

 
17. 

 

• Tem de saber nadar de forma independente (pelo 
menos como nadador iniciante); 

• Deve ser capaz de puxar e segurar objetos leves 
por uma corda à distância de 5 metros, este 
requisito é obrigatório; 

• Precisa ser capaz de se movimentar de um lado 
para o outro do barco. 

• Deve ter concluído as atividades do Nível 1. 



 

• Tem que saber nadar de forma independente 
(pelo menos como nadador iniciante); 

• Deve ser capaz de puxar e segurar objetos 
leves por uma corda à distância de 5 metros, 
este requisito é obrigatório; 

• Precisa ser capaz de se movimentar de um 
lado para o outro do barco; 

• Deve ter concluído as atividades do Nível 1 
e 2; 

• Ser capaz de estar no barco sem necessidade 
de apoio de um adulto. 

 

4.2.3. NÍVEL 3 

 

No nível 3 pretende-se que as pessoas com PEA 

cumpram com os seguintes pré-requisitos: 

 

 

O Nível 3 é focado na “introdução a corridas 

e mini-regatas”. Nos níveis 1 e 2 os alunos ad- 

quiriram as competências necessárias para po- 

derem participar em corridas de vela e mini-re- 

gatas. 

 
É esperado que o Nível 3 seja mais 

desafiador, tanto para os instrutores como 

para os alunos com PEA, do que os 

anteriores. Os instrutores podem, mais uma 

vez, fazer uma lista dos re- sultados e 

competências esperados e avaliar o processo 

de acordo com o que definiu. 

 
Assim como nos níveis anteriores, no final do 

nível 3, os instrutores atribuem um certificado 

de participação e um relatório das atividades le- 

vadas a cabo pelo aluno. Dessa forma, poderão 

informar os pais, responsáveis e outros 

profis- sionais que trabalhem com a pessoa as 

com- petências adquiridas neste nível. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parte 2 
Ferramentas práticas para o ensino 

da vela a crianças e jovens com pea 



5. Recomendações para gerir sistuações críticas no mar 
 

Quando o instrutor e os alunos com PEA 

estão no mar devem conseguir gerir as 

dificuldades que podem surgir: 

 
Se os alunos não estiverem a prestar atenção 

aquilo que está a ser dito: 

• O instrutor deve assegurar que o aluno lhe 

está a prestar atenção antes de lhe dirigir 

uma pergunta ou lhe dar instruções; 

• Deve também utilizar os interesses e 

assun- tos preferidos do aluno no sentido de 

ter a sua atenção e envolve-lo nas tarefas e no 

processo de aprendizagem. 

 
Dificuldade do aluno em processar o que lhe 

está a ser dito, nesse sentido o instrutor deve: 

• Utilizar menos palavras e falar mais devagar; 

• Destacar palavras-chave; 

• Permitir que os alunos tenham tempo para 

processar a mensagem; 

• Usar comunicação não-verbal; 

• Dar atenção às condições à sua volta que po- 

dem interferir com os sentidos dos alunos. 

 
Os alunos com PEA podem entender 

literalmente aquilo que é dito: 

• Evite a ironia, o sarcasmo, linguagem figurati- 

va, questões retóricas, expressões 

idiomáticas ou exageros. 

Os alunos podem ficar confusos com pergun- 

tas abertas: 

• Faça questões curtas; 

• Pergunte apenas o realmente necessário; 

• Estruture as suas perguntas (dê opções); 

• Seja específico (em vez de “Como foi o teu 

passeio à volta da baia?”, pergunte “O teu 

pas- seio à volta da baia foi bom?”). 

 
 

Incentive os alunos a pedirem ajuda quando 

precisarem: 

• Ofereça apoio visual; 

• Estabeleça contacto visual frequentemente; 

• Assegure que ambos se vejam. 

 

Se o aluno mostrar uma resposta indesejável 

à instrução que lhe for dada, o instrutor pode: 

• Procurar contacto visual e tentar perceber 

as razões do comportamento (pode estar 

cansa- do, zangado, triste, etc.) 

• Dar a opção do aluno dizer “Eu não quero”, “já 

Chega” e “Não”; 

• Ofereçer a oportunidade de descansar e de se 

acalmar e retomar as atividades quando estiver 

pronto. 

 
 
 
 

 



O aluno parece responder mal quando é 

chamado à atenção/são impostos limites/e 

quando lhe diz NÂO: 

• Tente utilizar outra palavra ou símbolo; 

• Os alunos podem estar confusos relativa- 

mente a não poderem fazer o que querem 

nesse momento. Se for uma atividade que 

irão fazer mais tarde na aula, mostre-lhes o 

programa (horário) visual e explique quando 

está previsto realizar essa atividade; 

• Se lhes disser NÃO por questões de segu- 

rança ou perigo, explique-lhes o porquê através 

de uma “social story” ou pictograma; 

• Se lhe disser NÃO em resposta a um com- 

portamento desajustado, mantenha sempre a 

calma; 

• Defina regras claras e cumpra-as sempre. 

A apresentação de regras em formato visual 

pode ajudá-lo nesta tarefa. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Inais básicos utilizados na vela e a sua descrição 
técnica (para pessoas com PEA que utilizam linguagem 
por gestos) 

Uma das formas para comunicar com pessoas com PEA pode ser utilizar língua gestual. 

A Associação de Skippers do Adriático e a Associação de Surdos e deficiência auditivos 

do condado de PGZ (Adriatic Skippers Association and Association of the Deaf and 

Hard of Hearing of the PGZ County) elaboraram um guia para apoiar pessoas com 

dificuldades au- ditivas a praticar vela. Alguns dos materiais criados podem ser úteis para os 

instrutores que trabalham com pessoas com perturbações do espectro do autismo em como 

comunicar de forma eficaz utilizando a língua gestual. De referir que quando o instrutor se 

encontra a vele- jar pode achar mais fácil comunicar com uma linguagem por gestos apenas 

com uma mão, atendendo a que estão constantemente ocupados em manter o processo 

de navegação. 



 

 

7. Pictogramas e “Social Stories” 
 

Preparar pessoas com PEA através de uma 

“Social Story - história social” pode ajudá-las 

a saber de antemão o processo de cada aula, 

passo a passo. Este método pode ajudar 

tanto os indivíduos com PEA quanto os 

instrutores a estarem totalmente preparados, 

antes de entrar no barco, um ambiente que 

pode ser desafiador. 

No barco e especialmente num bote, a comu- 

nicação entre o instrutor e os alunos é 

normal- mente não verbal/prática ao tentar 

orientar e dar instruções. A orientação pela 

prática e o acompanhamento de pessoas com 

PEA é uma 

forma de dar feedback sensoriomotor, permitin- 

do que os alunos apreendam as tarefas. 

Os instrutores e pessoas ou grupos com PEA 

podem utilizar imagens para interagir entre si. 

Os instrutores podem criar os seus próprios 

pictogramas através do website da 

Aragonese Centre for Augmentative & 

Alternative Commu- nication 

(http://www.arasaac.org/index.php ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arasaac.org/index.php


 
 

 
 

Os instrutores devem ter em atenção que as 

pessoas e grupos com PEA com limitações físi- 

cas, podem ter algumas dificuldades em imitar 

alguns dos movimentos nos exercícios prepa- 

ratórios em terra. Os movimentos mais comuns 

utilizados na vela são: agachamentos, 

flexões, agachamentos só com uma perna 

(lunges) (de ambos os lados) e puxar (corda). 

Os exer- cícios de resistência podem variar 

dependendo do ambiente, do equipamento 

disponível e das competências/capacidades 

da pessoa ou gru- po com Perturbações do 

Espectro do Autismo. O instrutor pode sugerir 

uma caminhada, corri- da, remo ou exercícios 

com cordas. Durante a navegação podem 

ocorrer mudanças no velejar e nas próprias 

atividades, é por isso importante preparar os 

alunos de forma adequada. 

Deve ser criado um programa personalizado 

que a pessoa possa realizar diariamente duran- 

te todo o ano e não apenas num período 

curto de preparação para o dia da navegação. 

O treino físico, aqui sugerido, não só 

melhorará os movimentos essenciais 

necessários para navegar, mas certamente 

terá benefícios para o bem-estar da pessoa 

na sua vida quotidiana. São sugeridas também 

a utilização de técnicas de respiração. Respirar 

conscientemente é uma 

maneira eficaz de reduzir o stress e pode ser 

aplicada a várias situações relevantes na 

vela. Atendendo que muitas vezes há 

acontecimen- tos imprevistos na prática deste 

desporto, ter técnicas de respiração 

desenvolvidas pode aju- dar a que as pessoas 

ou grupo com PEA, assim como, os instrutores 

permaneçam calmos e atentos. 

As ferramentas desenvolvidas para o fitness no 

Autismo (https://autismfitness.com/autism-fit- 

ness-toolbox) são recursos com materiais de 

aprendizagem desenhados especialmente para 

pessoas com PEA. Os instrutores podem en- 

contrar neste toolbox, uma vasta oferta de in- 

formação e técnicas em como criar uma rotina 

de exercícios para pessoas com PEA, e como 

monitorizar e avaliar o seu progresso. 

 
 

 



 
 
 

8.1 Treino Fartlek a correr ou a caminhar 

Uma forma eficaz de melhorar a resistência são 

as corridas ou caminhadas de Fartlek. 

Fartlek, significa „jogo de velocidade“, é um 

treino con- tinuo (sem intervalos ou 

descansos) e treino intervalado (envolve uma 

série de exercícios de alta intensidade 

intercalados com períodos de descanso ou 

alívio) (McArdle and aut., 2009). A ‘’Corrida 

Fartlek’’ é uma forma simples de treino de 

corrida numa longa distância/ corri- da de 

resistência. O Treino Fartlek “é definido de 

forma simples como períodos de corrida 

rápida intervalados com períodos de corrida 

lenta. Para algumas pessoas, pode ser uma 

mistura de jogging e sprinting, mas para inici- 

 

 
antes podem ser exercícios de caminhar com 

algunstemposdecorridaquandopossível.Um 

exemplosimplesdoqueumatletafariadurante 

umacorridadefartleké“correrdeumpostede 

luz até outro, correr até a uma curva, dar um 

esforço médio por alguns quilómetros, correr 

entre quatro postes de luz e correr para um 

sinal de Stop e assim em diante, por um deter- 

minadotempooudistânciaprogramada”(Kerk- 

man, 2012). Este tipo de técnica de caminhada/ 

corrida pode ser uma boa opção para a primeira 

parte da rotina de exercícios em terra e pode du- 

rar cerca de 10 a 20 minutos, dependendo 

das 

 
 

8.2 Exercícios de remo e balanço da corda 

Quando se trata de remo, o instrutor precisa en- 

sinar aos alunos a técnica para que seja realiza- 

da de forma adequada. Assim como, 

caminhar ou correr, o remo deve durar cerca 

de 10 a 20 minutos, dependendo das 

competências e da condição física dos 

alunos. 

 
O balanço da corda é uma ótima atividade 

para melhorar a resistência e também pode 

ser usa- do como exercício de aquecimento. O 

instrutor pode apoiar as pessoas ou grupos 

com PEA segurando-os pelas costas e 

orientando-os en- quanto executam diferentes 

variações do bal- anço da corda. Essas 

variações são: 

 

Cada exercício pode demorar 10 a 20 

segundos a ser realizado e deve ser repetido 

em 3 ou 5 séries. 

 

 
 

• Onda dupla com duas mãos (em escalada); 

• Onda dupla com uma mão (em escalada); 

• “foge“ no chão e caminhos alternativos com 
as duas mãos e uma mão. 



 
 

 
8.3 Flexibilidade 

 

Para desenvolver e manter a flexibilidade, o 

instrutor pode utilizar obstáculos que irão mel- 

horar a mobilidade da anca. A mobilidade da 

anca é importante para cruzar e pisar no 

barco, já que o chão pode ter cordas e os 

passage- iros terão que ter cuidado para 

saltar e evitar tropeçar e magoar-se. Esta 

mobilidade exige ser capaz de trabalhar com 

barreiras de difer- entes alturas. 

 
Primeiramente, o instrutor deve colocar 

barrei- ras com varas no chão e definir a altura 

apropri- ada. Uma condição que deve ser 

satisfeita para avançar para um obstáculo mais 

alto é não fazer rotação interna. Para ajudar os 

alunos, podem- 

os colocar cones próximos à barreira para te- 

rem um apoio visual. O primeiro exercício é com 

bastões no chão, com apenas alguns centímet- 

ros de altura (menos de 10 cm). Quando os 

at- letas ou grupos com PEA conseguem pular 

por cima do bastão apenas alguns centímetros 

aci- ma do solo por 10 repetições em 3 ou 5 

séries, podem prosseguir para o próximo nível. 

 
No próximo nível, o instrutor deve aumentar a 

altura. Por exemplo, a altura pode subir 

para 10 cm, depois para 20 cm e depois para 

30 cm, etc. Cm 10 repetições de 3 a 5 séries. 

Depois disso, um elástico pode ser 

adicionado, para passarem por cima da 

barreira. 

 

8.4 Agachamentos, flexões, lunges e puxar 

 

Movimentos como agachamentos, flexões, 

lunges ( de cada lado) e puxar (corda) podem 

ser desenvolvidos com o apoio apropriado. 

To- dos estes exercícios são essenciais, 

atendendo que são aplicados em quase todas 

as ações e movimentos durante a navegação. 

“O agachamento é um exercício de força no 

qual o aluno baixa a anca da posição em pé e 

voltar a ficar em pé. Durante a descida de um 

agachamento, as articulações da anca e dos 

joelhos flexionam enquanto a articulação do 

tornozelo faz uma dorsiflexão; inversamente, as 

articulações da anca e dos joelhos estendem-se 

com as plantas dos pés flexíveis da 

articulação 

do tornozelo em pé. O agachamento é 

consid- erado um exercício vital para 

aumentar a força e o tamanho dos músculos 

da parte inferior do corpo, bem como 

desenvolver a força central. Os músculos 

agonistas primários usados du- rante o 

agachamento são o quadríceps femoral, o 

adutor magno e o glúteo máximo. O agacha- 

mento também utiliza isometricamente o eretor 

da espinha e os músculos abdominais, entre 

outros.“(Rippetoe, 2007.). 

Quando os atletas ou grupo de pessoas com 

PEA realizam o primeiro agachamento, o instru- 

tor tem que os apoiar na execução. O 

instrutor pode ficar em frente do aluno 

enquanto segura 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

um elástico nas mãos perto da mão do aluno 

com a largura dos ombros para dentro e em- 

purra o agachamento na posição da 

cadeira em 10 repetições de 3 ou 5 

séries, o atleta pode prosseguir com o 

salto na altura mais baixa (10 repetições/ 3 

a 5 séries) e no final fazê-lo sem a ajuda do 

instrutor. Depois dis- so, o instrutor pode 

sugerir a adição de um elástico de puxar 

ou empurrar pesos. 

“As flexões (ou flexões em que as mãos 

estão mais afastadas que a distância dos 

ombros, colocando mais enfase nos múscu- 

los peitorais é um exercício calisténico co- 

mum que começa na posição prona) é um 

exercício corporal essencial que é descrito 

como o processo de levantar e baixar o 

cor- po usando os braços. As flexões 

exercitam os músculos peitorais, tríceps e 

deltoides anteriores, com benefícios 

auxiliares para o restante dos deltoides, 

serrátil anterior, coracobraquial e a seção 

media como um todo. Flexões são um 

exercício básico usa- do no treino 

desportivo regular, na educação física e 

comumente utilizadas no treino mili- tar.” 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Push-up.). 

 

Os instrutores de vela podem usar este ex- 

ercício para treinar os seus alunos, 

primeiro realizando apenas na posição de 

uma flexão (contração isométrica) de 10 a 

30 segun- dos por 3 ou 5 séries. O nível 

mais avança- do seria ter os joelhos no 

chão e realizar flexões (repetição de 3 a 

10 vezes em 3 a 5 séries) dependendo da 

condição física e capacidades da pessoa 

ou grupo com PEA. O último nível seria 

realizar flexões regulares (repetição de 3-10 

vezes m 3 a 5 séries). Se 

o instrutor quiser dar algum apoio, pode 

co- locar a mão nas costas e/ou anca do 

aluno e ajudá-lo a encontrar a posição 

correta para fazer as flexões. 

Lunges podem referir-se a qualquer 

posição do corpo humano em que uma perna 

é posi- cionada para a frente com o joelho 

dobrado e o pé apoiado no chão, 

enquanto a outra perna é posicionada para 

trás. Os lunges são um bom exercício para 

fortalecer, esculpir e contruir vários 

músculos/ grupos muscu- lares, incluindo o 

quadríceps (ou coxas), o glúteo máximo 

(ou nádegas), bem como os isquiotibiais. O 

lunges é um movimento bási- co bastante 

simples de fazer para atletas iniciantes. 

Ao trabalhar com pessoas e/ou grupos com 

PEA, o primeiro passo será aprender como 

realizar lunges para a frente e para trás. 

Pode ser desenhado um tipo de círculo ou 

alguma marcação, de modo que seja mais 

fácil para os alunos formarem um conceito 

visuali- zando a tarefa que devem fazer. 

Podem ser usadas novamente as 10 

repetições para 3-5 séries. Um dos marcos 

a serem alcançados é na realização da 

tarefa „não cruzar os joel- hos sobre a regra 

do polegar“ a ser utilizada para que os 

alunos possam seguir para o próximo 

nível de dificuldade. 

Para o nível mais avançado, o instrutor 

pode aumentar a altura ou usar algum tipo 

de su- perfície que os ajude a utilizar as 

suas ca- pacidades de equilíbrio (repetição 

de 3-10 vezes em 3-5 séries) até que o 

aluno possa realizar a tarefa sem cruzar os 

joelhos sobre a projeção do polegar. 

 



 

 

Ser capaz de realizar lunges com facili- 

dade é extremamente importante 

durante a navegação, uma vez que se 

assemelha com precisão ao movimento 

corporal que é necessário para se sentar 

no barco em dif- erentes ângulos e/ou 

posições. Quando os alunos realizam 

todas as etapas menciona- das, o instrutor 

pode adicionar ao exercício puxar um 

elástico em qualquer direção 

(frente/atrás e lunge lateral). O instrutor 

pode ajudar o aluno colocando a mão nas 

costas e/ou quadris e ajudá-lo a encontrar a 

posição correta ao realizar os lunges. 

Um dos movimentos comuns na navegação 

é puxar (cordas ou leme). O treino de 

puxar evolve exercícios de puxar visando a 

anca, isquiotibiais, costas e bíceps. Um 

dos ex- ercícios que pode ajudar as 

pessoas ou grupos com PEA durante o 

treino de vela é puxar a corda sem ou com 

adição de peso. 

Quando navegam e precisam fazer mano- 

bras ou manter uma determinada direção os 

alunos precisam conhecer e realizar o ato de 

“puxar “, dependendo das condições do mar. 

O puxão da corda pode ser realizado depen- 

dendo do diâmetro da corda e também 

da 

quantidade de peso que pode ser puxado. 
 

O instrutor deve começar com uma corda 

de pequeno diâmetro e avançar 

progressiv- amente do peso mais leve para 

o mais pe- sado (1kg até 10kg). O próximo 

nível deve ter uma corda de diâmetro 

maior e nova- mente ajustar 

progressivamente o peso do mais leve para 

o mais pesado (1kg até 10kg) numa 

distância pequena (1m até 10m) 

Puxar um elástico ou corda pode ser realiza- 

do até 10 repetições de 3 a 5 séries, utilizan- 

do ambas as mãos ou apenas uma. 

Para um nível mais avançado, podem ser 

adicionados lunges em qualquer direção 

(frontais, traseiros e laterais), enquanto puxa 

um elástico (repetição 3-10 vezes para 3-5 

séries). É essencial que todas as pessoas 

sejam capazes de realizar o ato de puxar 

com sucesso, uma vez que é um 

movimen- to comum e necessário para 

navegar (uma pessoa com PEA deve ser 

capaz de puxar com uma corda pelo 

menos algum objeto leve a uma distância 

de 5 metros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Os planos e programa de navegação são basicamente os mesmos do programa para iniciantes, 

mas no caso de pessoas com PEA, o acompanhante e todos os restantes membros da tripulação 

devem estar familiarizados com os meios de comunicação do aluno, nível de habilidade em todos 

os aspe- tos da operação, problemas de saúde adicionais, comportamentos desajustados e outras 

questões especificas. Sendo o plano e o programa ajustáveis a essas condições. 

 
  

 
 

9. Plano de vela e programa para crianças e jovens com pea 

 



 
 
 

9.1 Plano de 5 dias de curso (sugestão) 

 

DIA MANHÃ TARDE 

1 Primeira reunião e introdução 

Metas e objetivos do curso 

Introdução à vela 

Exercícios em terra 
 

Conhecer as partes do barco e as regras 

do barco e do mar 

Instruções para a tripulação para a primeira 

partida e preparação para a partida 

Entrada no barco na costa 

2 Exercícios em terra 
 

Entrada no barco (costa ou mar) 
 

Velejar com o vento lateral 

(posição da tripulação e tarefas) 

Exercícios em terra 
 

Entrada no barco (costa ou mar) 
 

Velejar com o vento lateral (posição da 

tripu- lação e tarefas) 

3 Exercícios em terra 
 

Entrada no barco (costa ou mar) 
 

Navegar em direção ao alvo local- 

izado na direção do vento, 

praticar manobra (posição da 

tripulação e tarefas) 

Exercícios em terra 
 

Entrada no barco (costa ou mar) 
 

Navegar em direção ao alvo localizado na 

di- reção do vento, praticar manobra 

(posição da tripulação e tarefas) 

4 Navegar com o vento lateral 

(posição da tripulação e tarefas) 

Navegar com o vento na popa, 

praticar as manobras de circulação 

(posição da tripulação e tarefas); 

Navegar com vento lateral (posição da tripu- 

lação e tarefas) 

Navegar com vento na popa, praticar as 

ma- nobras da circulação (posição da 

tripulação e tarefas); 

5 Introdução às corridas 
 

Mini regata 

Resumo no fim de curso 
 

Entrega das medalhas e diploma 
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