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e porque é importante 

Compreender a igualdade de 
oportunidades geradas pelo desporto



Introdução

• Entre os fatores importantes que contribuem para definir uma vida "saudável", destacam-se, sem dúvida, a atividade física

e a prática desportiva. A atividade física é sinónimo de saúde para todos os indivíduos. Portanto, para pessoas com PEA, a

atividade física e o desporto devem ser uma parte importante nas suas vidas.

• A prática desportiva é uma ferramenta transformadora para o bem-estar físico e mental e para a integração social de

crianças e jovens com PEA. As evidências mostram que há uma melhoria significativa nas competências sociais destas

pessoas e na sua qualidade de vida.

• A atividade física permite o desenvolvimento de atividades motoras, um melhor conhecimento do corpo e uma perceção

espácio-temporal adequada, melhoria no equilíbrio e na coordenação motora em geral.



“O desporto é uma ferramenta para prevenir o isolamento social e físico e para 
trabalhar a pessoa. O desporto pode ser considerado um direito para todos. O 
acesso ao desporto deve ser garantido a todos, em especial aqueles que se 
encontram em desvantagem e que pertencem a grupos vulneráveis, e estão por isso, 
em risco de ser marginalizados. Todos têm o direito fundamental de acesso ao 
desporto o qual é indispensável para o desenvolvimento da sua personalidade: todos 
devem ter a oportunidade de desenvolver as suas capacidades físicas, intelectuais e 
atitudes morais através do desporto e alcançar um nível de desempenho que 
corresponda às suas competências.”

Comité olímpico Italiano (2017)

O Desporto como um Direito, na deficiência

De acordo com o artigo 30º  da “Convenção dos Direitos das pessoas com 

deficiência das Nações Unidas” (2006), as pessoas com deficiência têm o direito de 

participar em condições de igualdade com as demais na vida cultural, recreação, 

lazer e desporto. Os Estados membros devem permitir e promover ativamente a 

participação de pessoas com deficiência em atividades desportivas. Estilos de vida 

saudáveis, atividades físicas e desporto são elementos fundamentais para o 

processo de evolução e inclusão das pessoas com deficiência.  



A inatividade física é considerada nos nossos dias um 
problema de saúde pública, sendo um fator de risco para 
doenças como as doenças cardíacas e pulmonares, 
diabetes, cancro, etc.; contribuindo anualmente para 3.2 
milhões de mortes no mundo (OMS).

Ao observar crianças e jovens com Perturbações do 
Espectro do Autismo (PEA), notar-se-á a sua 
incapacidade ou dificuldade para realizar gestos 
elementares. A Educação psicomotora e a prática de um 
desporto por meio de exercícios direcionados, permitem 
que pessoas com o espectro explorem e melhorem as 
suas capacidades motoras. A sensibilização para o 
controlo do corpo, do comportamento motor básico e 
comportamento motor percecionado são algumas das 
capacidades básicas que são adquiridas através do 
desporto. 

Movimento na deficiência: um meio para 
o crescimento pessoal

O movimento é a forma principal 
de expressar, comunicar e 

compreender. O ser humano não 
se manifesta apenas pela forma 

de pensamento, mas sempre, 
simultaneamente, por meio das 

formas de se mover, ver, 
perceber e fazer. O movimento é 
o primeiro efeito normal de uma 

experiência intelectual e/ou 
emocional..” 

Canevaro et al. (2007)



Os Jogos Paraolímpicos são 
organizados desde 1968 e estão 
instituídos em vários países. 

Através do desporto, Jogos 
Paraolímpicos estimulam a participação 
de pessoas com deficiências 
intelectuais em atividades desportivas e 
desafia-os a explorar o que são 
capazes de fazer tanto física, como 
mentalmente.  

Através desta oportunidade, participam 
em desportos como atletas, sentem-se 
inspirados, o que promove a sua 
confiança, lhes dá visibilidade, 
realização e, fundamentalmente, 
promove a sua inclusão.  

Paradigma dos Jogos Paraolímpicos



Comunidades Inclusivas 

De acordo com as Nações Unidas, Inclusão Social é o processo que 

assegura a igualdade de oportunidades para todos, independentemente da 

sua formação. Todas as pessoas são capazes de atingir todo o seu potencial.

Este conceito remete para políticas e ações que promovem a igualdade de 

acesso aos serviços (públicos), incluindo desportos; e permitem a 

participação do cidadão em processos de tomada de decisão que afetam as 

suas vidas.



Atividades Desportivas Inclusivas

Atividades Desportivas Inclusivas diz respeito a um conjunto de boas práticas desportivas
monitorizadas que não são centradas no rendimento e no resultado técnico, como
acontece no desporto tradicional.

Em vez disso, estão atentos ao crescimento da autonomia individual e em grupo, ao
desenvolvimento das competências de socialização e da capacidade relacional e à
produção de níveis cada vez maiores de coesão social.

O desporto inclusivo é uma forma de usar o movimento e o desporto para construir redes e
relações significativas entre a escola, o território e o desporto, de forma a contribuir para a
qualidade de vida dos atletas envolvidos.



O tempo livre é visto, frequentemente, como um tempo vazio, improdutivo, «perdido» para o
crescimento da pessoa. O que caracteriza o tempo livre é, antes de mais, a liberdade de
realizar uma atividade em detrimento de outra sem obrigações ou constrangimentos, tendo
como elemento básico a diversão que essas atividades proporcionam, a sensação de bem-
estar e prazer.

O tempo livre torna-se para a pessoa com PEA um tempo significativo para promover a sua
qualidade de vida, não um tempo vazio.

É fundamental sensibilizar as famílias e educadores de pessoas com PEA para a necessidade
de transformar estes momentos em oportunidades de crescimento da sua personalidade por
meio de atividades que permitam ao indivíduo sentir-se bem consigo mesmo, com os outros
e com a realidade à sua volta.

Lazer e qualidade de vida



Projeto de vida autónoma para 
pessoas com PEA

A incapacidade provocada pelo autismo pode ser determinada e/ou agravada por condições
ambientais desfavoráveis, como o desconhecimento generalizado do autismo (entendido como
”ignorância"), além da falta de caminhos adequados para o desenvolvimento de competências
adaptativas e de autonomia. Esta situação, que já é eticamente inaceitável, acarreta a perda de um
valor incalculável para a sociedade.

É necessário passar de uma abordagem médica para um novo modelo que tenha em consideração
as competências das pessoas com transtornos do espectro do autismo. Esse modelo deve
acompanhar toda a sua vida, desde o diagnóstico e intervenção precoce, até ao chamado “After
us” ou seja, quando as próprias pessoas deixam de ter uma rede de apoio familiar. O objetivo da
abordagem deve ser a criar um projeto de vida autónomo e independente, de acordo com as
capacidades e expectativas do indivíduo.



Atualmente, é necessário olhar para o projeto
de vida como um processo de
desenvolvimento das competências e
oportunidades reais das pessoas, de modo a
que todos possam escolher a vida à qual
atribuem valor.

Um período crítico é após o término da
escolaridade obrigatória, onde muitas vezes
não há um projeto estratégico para a pessoa
com PEA e o fosso entre as possibilidades de
inclusão social dos jovens com PEA e dos
pares aumenta. Isso torna ainda mais evidente
a importância do desporto, como ferramenta
recreativa altamente eficaz.

Projeto de vida autónoma para 
pessoas com PEA

"Um caminho ainda longo, um caminho que deverá 
levar ao crescimento cultural de toda a sociedade 

e criar o ambiente adequado para acolher os 
nossos filhos com PEA. Devemos trabalhar todos 

juntos para responder às necessidades das 
pessoas com deficiência intelectual e relacional, 

para serem consideradas iguais, e para que todos 
possam “consumir” cultura, arte, música, desporto, 

trabalho, afetos: numa palavra, a vida!“
Keller (2019)



A prática de Vela em crianças e jovens com 
PEA I

Os modelos de intervenção para o desenvolvimento de
competências relacionais nas pessoas com PEA tendem a ser cada
vez mais criativas e variadas, na tentativa de criar novos processos
de crescimento, permitindo às pessoas expressar e manifestar
competências e talentos ocultos

"Esta perspetiva pode mudar o quadro geral do autismo e contribuir
para desenvolver potenciais que até agora não suspeitávamos que
existissem, como tem vindo a emergir de muitas contribuições da
investigação."(Schreibman et al., 2015)

A prática de vela para pessoas com PEA enquadra-se nesta nova
dimensão, ultrapassando uma visão padronizada de tipo
comportamental já obsoleta, e ampliando as dimensões da
perspetiva da pessoa, com o apoio de instrutores experientes e
atentos que os vão guiar nas rotas marítimas.



Nesta nova perspetiva, “Estar num veleiro” significa: imaginar a rota, perceber o destino e os aspetos
atrativos, segurar o leme e dar sentido à rota, fazer perguntas, aprender a partilhar com os outros
pequenos e grandes espaços de convivência.

A prática da vela permite a possibilidade de serem eles mesmos e de viverem, simultaneamente, uma
experiência acolhedora e divertida em ambiente social.

Ter a responsabilidade de cuidar do veleiro é como tomar conta de nós mesmos.

A prática de Vela em crianças e jovens com 
PEA II

“O mar e a navegação podem ser consideradas facilitadores dos sistemas 
viscerais e emocionais do organismo que tornam possível a aprendizagem 

ativa e a adaptação.” Panksepp & Biven (2012)



Praticar vela com crianças e jovens com PEA significa colocar as forças dos indivíduos no centro da ação, com
o objetivo de melhorar individualmente e desenvolver-se de forma harmoniosa, graças à presença de
múltiplas aprendizagens, como a partilha de regras, tarefas e o espírito necessário de adaptação aos espaços
internos e externos do barco.

A prática de Vela em crianças e jovens com 
PEA III

“O mar é a escola de vida na medida em que inicia processos de 
transformação que, através da partilha e da descoberta, permitem uma 

formação contínua e ajudam a enfrentar o inesperado. A embarcação pode 
ser considerada como um objeto transicional que permite separar-se do 
porto seguro, da terra/mãe, das origens e do que nos é conhecido, para 
enfrentar a viagem, atuando num terceiro espaço entre o subjetivo e o 

objetivo, para dar origem ao ato criativo, que permite que se sinta vivo e 
participe da vida comunitária.”

Winnicott (1971)



O que significa praticar vela para crianças e 
jovens com PEA? I

Expressar-se num contexto excitante e 
empático. 

Aumentar a sensibilidade através da 
aprendizagem técnica da prática de vela. 

Combinar o ambiente externo, terra, céu e mar, 
permitindo ritmos mais lentos do que estão 
habituados.

Aprender técnicas simples de manuseamento 
de barcos que permite reduzir estereotipias 
(comportamento iguais e repetidos) e adquirir 
maior naturalidade nas competências 
psicomotoras. 

Aumentar as competências de adaptação.

Melhorar a capacidade para resolver problemas, 
consolidando competências cognitivas. 

Experiência de ”viver“ num espaço diferente da 
sua casa. 

Viver uma experiência de emancipação e 
formação fora do seu espaço familiar. 

Controlar medos através das manobras 
necessárias para a navegação. 

“A vela oferece oportunidades de aprender e partilhar com um espírito voltado para o prazer e diversão.” Lumachi & Solari (2017)



O que significa praticar vela para crianças 
e jovens com PEA ? II

Aumentar a inclusão num contexto enriquecedor e 
com relações significativas.

Oportunidade de envolvimento com novos modelos.

Aprendizagem rotineira, mesmo que complexa para a 
gestão do barco graças à presença de um instrutor 
competente. 

Gerir  o cumprimento das regras.

Superar dificuldades e aumentar a autoestima. 

Aprender, divertir-se e socializar.

“As dificuldades são superadas com o envolvimento nas atividades práticas necessárias à navegação, assim como a 
autoestima é reforçada pelas manobras ao leme. A pessoa com deficiência, durante a navegação, pode finalmente 

realizar algo que nem todos sabem fazer e isso permite destacar as suas competências das suas incapacidades.“
Lo Iacono (2002)



Um grupo de investigadores Canadianos (Bremer et al., 2016) publicou uma revisão sistemática da literatura
na revista “Autismo” com o objetivo de examinar o impacto de intervenções desportivas específicas no
comportamento de crianças e adolescentes com PEA, com idade entre os 0 e 16 anos. Foram analisados
cinco desportos: atletismo, equitação, artes marciais, ioga e dança e natação, praticados na maioria das
pesquisas numa proporção de 1:1 (um instrutor – uma criança), enquanto noutros estudos foi utilizada uma
proporção de 1:2 entre crianças com PEA e instrutor. Os “resultados” examinados abrangeram três
categorias distintas:

✔Comportamento estereotipado e repetitivo

✔Cognição, nível de atenção, desempenho académico

✔Comportamento socio-emocional (ex. adaptativo, social e problemas comportamentais)

Os resultados desta revisão demonstraram uma ampla gama de benefícios comportamentais em
indivíduos com PEA que praticavam esses desportos regularmente, com melhorias em cada uma das
categorias investigadas.

Uma investigação Canadiana...



O desporto tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de despertar emoções. Tem 
o poder de unir as pessoas como poucas outras coisas no mundo. Conversar com os 
jovens numa língua que eles entendam. O desporto pode criar esperança onde antes 
só havia desespero. É mais poderoso do que qualquer governo para quebrar barreiras 

raciais. O desporto ri diante de todos os tipos de discriminação.  

(Nelson Mandela)

Finalmente ...
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Comunicação e interação social, processo sensorial e 
processamento de informação social

Autismo: diferentes aspetos a 
considerar 



O autismo, também conhecido como Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), 
é um termo usado para descrever uma diferença neurológica no desenvolvimento 
do cérebro que tem um grande impacto no desenvolvimento da pessoa (NIH–
National Institute of Mental Health).

Introdução

⮚ Pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo 
têm frequentemente dificuldades em questões 
ligadas ao comportamento, interesses e/ou 
atividades (NIH). 

⮚ As PEA podem apresentar problemas ou uma 
deficiência severa em que precisam de cuidado 
especial com o apoio de profissionais e instituições 
especializadas. 



As causas do autismo não são conhecidas. 

Os fatores de risco podem incluir:

Introdução

Pais mais 
velhos

Histórico 
familiar

Origem genética 
do autismo e 

outras 
condições 
genéticas 

específicas

(Chaste, 2012)



Autismo: 
Comunicação e Comportamento

• O autismo é caracterizado por diferenças distintas e observáveis na 
comunicação social e comportamento (Anagnostou et al., 2014). 

• Talvez a característica mais marcante das pessoas com autismo seja o 
facto de apresentarem problemas para comunicarem de forma eficaz.

• As pessoas com autismo têm dificuldade em compreender o que as 
outras pessoas pensam e sentem (Song et al, 2019). O que faz com que 
seja extremamente difícil para essas pessoas expressarem-se, seja por 
palavras ou por outros meios de comunicação como gestos, expressões 
faciais e toque (NIH). 



Autismo e Empatia I

•Empatia é definida como a capacidade de 
identificar e compreender a situação e os 
sentimentos de outra pessoa; é comumente 
referido como ”colocar-se no lugar da outra 
pessoa".

•Estudos mais antigos sugerem que pessoas com 
autismo não sentem empatia



• As pessoas com perturbações do espectro do 
autismo (PEA) tiveram que ajustar os seus 
comportamentos para estarem mais aptos 
socialmente, o que pode fazer com que perca 
expressividade no processo.

• Muitas pessoas com PEA têm problemas no 
processamento da informação e, portanto, podem 
responder mais tarde ou podem parecer um pouco 
mais distantes (Smith, 2009; Goodall, 2013). 

Autismo e Empatia II



• Se as pessoas presumirem que alguém com autismo não tem 
empatia, estarão erradas na metade das vezes (porque 
apenas metade dos indivíduos com autismo tem alexitimia) 
(Brewer & Murphy, 2016).

Partir desse pressuposto é injusto e pode ser doloroso

• Cada pessoa que vive com PEA é única; alguns podem ter 
dificuldades relativamente à empatia, enquanto outros 
podem sentir-se completamente oprimidos pelos 
sentimentos de outras pessoas. (Altogether Autism Journal, 
2015).

• É necessário criar ferramentas para apoiar as pessoas com 
PEA a entender as suas próprias emoções e as das outras 
pessoas. 

Autismo e Empatia III



Autismo:
Comportamento e Interação social

Uma pessoa com autismo pode apresentar diferenças na comunicação social, tais como:

Pode não ser responsivo, ou 
demorar mais tempo a 
responder 

Considerar o contacto ocular 
desconfortável

Pode ouvir palavras em 
eco

Não seguir regras sociais

Possuir um pensamento concreto –
entendem a linguagem literalmente 



• Dificuldade em processar a informação 
sensorial do dia-a-dia.

• Insensível, sensível ou ambos em diferentes 
situações.

• A sobrecarga sensorial ou de informação pode 
causar stress, ansiedade e dor física.

• Afeta o seu comportamento e resulta numa 
alteração do comportamento ou esgotamento. 

Autismo:
Processamento sensorial

Visão

AudiçãoOlfato

PaladarTat
o



• Falta de empatia em comparação com pessoas 
que não apresentam PEA.

• Dificuldade em reconhecer e processar os 
sentimentos dos outros, referido como “Cegueira 
mental”.

• Dificuldade em prever e interpretar o 
comportamento ou estado emocional dos outros.

Autismo:
Processamento de informação
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à participação das crianças e jovens com 
PEA

Identificar e lidar com 
barreiras



Descobrir as 
barreiras…

Para entender o contexto mais amplo do autismo e colocar-
se na posição das pessoas com PEA, é importante explorar
e identificar as barreiras e os desafios que elas enfrentam.

A investigação mostrou que as crianças e jovens com PEA  
têm níveis de sedentarismo mais altos e com um  
significativo tempo de ”ecrã" quando comparados com os 
seus pares com desenvolvimento neurotípico. As barreiras 
que estas pessoas têm  para participar em atividades físicas 
e desportivas são várias e em diferentes níveis.

Identificar as barreiras é um processo multifacetado que  
difere de indivíduo para indivíduo, dependendo da sua 

história pessoal e das suas características. 



Quais são os desafios?

A existência de barreiras não deve excluir as crianças e jovens com 
PEA  nas atividades desportivas. Com o apoio das suas famílias e da  
comunidade esses desafios podem ser superados.

Para os reconhecer é necessário considerar todos os níveis da vida 
social.  Crianças e jovens com PEA enfrentam desafios que dizem 
respeito a si próprios e às suas capacidades; socialmente, nas suas 
interações com  grupos de pares e com as suas famílias,  bem como 
problemas com a inclusão nas comunidades locais.

Existem incontáveis benefícios da atividade física para todas as pessoas  
independentemente da sua capacidade cognitiva e física. Para pessoas 
com PEA, a participação em atividades desportivas é particularmente 
benéfica para o seu bem estar emocional e social.



Como ultrapassar os
obstáculos?
Considere que algumas crianças podem…

⮚ ter experiências anteriores de fracasso, ansiedade ou experiências de bullying, 

quando  tentaram participar em atividades desportivas.

⮚ sentir-se desconfortáveis, pois é difícil compreender todas as instruções, podem ficar 

sem  motivação ou com falta de confiança para participar.

⮚ nunca ter tido a oportunidade de participar de um contexto desportivo apropriado para 
eles.

É importante pensar COMO cada um de nós
(quer a nível individual, quer colectivo, por exemplo, 

através de clube náutico, escola ou comunidade)  
poderemos proporcionar atividades inclusivas para 

crianças e jovens com PEA? 



Barreiras específicas para
a participação em
atividades físicas e
desportivas



Barreiras ao nível da vida
social

Ao considerar as barreiras que as pessoas com PEA enfrentam,  
precisamos de refletir sobre todos os níveis da vida social e sobre 
todos os fatores que a influenciam.

O modelo ecológico divide a vida social em diferentes níveis: o  
individual, o interpessoal como a família e os grupos de pares, 
a  comunidade e a sociedade (Must et al., 2015).

⮚ Individual 🡪 Fatores pessoais como 
competências,  conhecimento e atitudes, etc. 

⮚ Interpessoal 🡪 Relações com a família, grupos de pares 
e  outros grupos sociais.

⮚ Comunidade e Sociedade 🡪 Escolas, comunidades locais,  
normas culturais, políticas públicas, etc.

The Social-ecological 

Model

Societal

Comunitário

Relacional

Modelo ecológico



Individual

⮚ Problemas comportamentais e de aprendizagem (Must et al., 2015).

⮚ Fracas competências motoras (Must et al., 2015).

⮚ Desafios nas competências sociais e no desenvolvimento de amizades 

(Brewster  & Coleyshaw, 2011)

⮚ Utilização de meios electrónicos e tecnologia depois da escola (Obrusnikova & 

Cavalier,  2011)

⮚ Falta de confiança e competências percebidas (King et al., 2003)

⮚ Necessidade de estabilidade e previsibilidade (Brewster & Coleyshaw, 2011)

Tipos de barreiras para crianças e jovens com 

PEA  na prática da vela I



Relacionamentos

⮚ Restrições ao nível do tempo e sobreposição de compromissos dos 

pais (Must et al., 2015)

⮚ Dificuldades de transporte (Must et al., 2015)

⮚ Não existir um parceiro de atividade da mesma idade (par) 

(Obrusnikova  & Cavalier, 2011)

⮚ Necessidades de supervisão e medidas de segurança (Brewster 

&  Coleyshaw, 2011)

⮚ Características do instrutor (ex. género, formação especifica) 

(Zhao &  Chen, 2018)

Tipos de barreiras para crianças e jovens com 

PEA  na prática da vela II



Comunidade e Sociedade

⮚ Acessibilidade às instalações desportivas pelas pessoas 

com  PEA (Must et al., 2015)

⮚ Oportunidades limitadas de participação em 

eventos  desportivos (Obrusnikova & Cavalier, 2011)

⮚ Fatores ambientais como formação no interior e no 

exterior  (Pan et al., 2011)

⮚ Elevado custo das oportunidades (Must et al., 2015)

Tipos de barreiras para crianças e jovens com 

PEA  na prática da vela III



Benefícios da participação em  

atividades físicas e 

desportivas



Quão importante é o exercício para a 
saúde?

Os benefícios de uma atividade física regular para a população em geral são inúmeros e 
conhecidos.

Para as pessoas com perturbações do espectro do autismo, existem benefícios adicionais:

⮚ No que diz respeito aos efeitos positivos na saúde física, 
manter  uma atividade física regular tem resultados, entre 
outros, no  controlo do peso, reduz o risco de obesidade, 
promove o fortalecimento  ósseo e muscular e a melhoria da 
saúde cardiovascular.

⮚ Para pessoas com PEA, o exercício pode ser uma forma eficaz de  
reduzir o número de estereotipias (Ferreira et  al., 2019); 
comportamentos disruptivos e fadiga (Murphy et al.,  2008).



Quão importante é o exercício para a 

saúde  mental?

⮚ Quanto aos efeitos positivos na saúde mental o exercício 
regular melhora o bem-estar mental incluindo a  
autoestima e a autodeterminação contribuindo para a 
melhoria do comportamento na execução de tarefas, bem 
como no desempenho  académico. (Webster & The 
National Autistic Society, 2016).

⮚ O exercício regular em especial aquele que é desenvolvido 

em  espaços exteriores (como no mar) contribui para reduzir 

a  ansiedade (Webster & The National Autistic Society, 2016).



Quão importante é o exercício para a 

saúde  mental?

⮚ A interação social e competências de comunicação/sociais;  
respostas de comunicação rápida e frequência de expressão (ex. o 
contacto ocular) são  influenciados positivamente através da 
participação em programas especiais de atividade física 
estruturados  (Zhao & Chen,  2018).

⮚ Através da  experimentação de uma atividade divertida com os 
seus pares, são capazes de desenvolver competências  
interpessoais fundamentais (Srinivasan et al., 2014).



Facilitadores e formas de lidar  
com as barreiras à 
participação  na atividade 
física



Facilitadores para a prática de atividade
física

Segundo Nichols et al. (2019), as barreiras encontradas à participação das pessoas com 

PEA  podem funcionar também como facilitadores.

Atitude dos pais relativamente à  
atividade física e ao tipo de apoio que  
oferecem aos seus filhos.

Comportamentos associados às pessoas com 
PEA  como a necessidade de movimento 
constante e a necessidade obsessiva de rotinas.

Recursos financeiros para participar em  

programas de atividade física 

especializados.

Disponibilidade de instalações  

recreativas e parques 

públicos.

Proximidade e apoio comunitário em programas de atividade física,  por exemplo, 

proporcionar programas Olímpicos Específicos  - Paralímpicos)



Como lidar com as barreiras e promover 

a  participação em atividades físicas?

Como instrutor, deve ter a capacidade de agir no sentido de promover a inclusão 

das  crianças e jovens com PEA na atividade física.

Conhecer a pessoa com PEA, ex. na sua comunidade  
fale com a pessoa e com a sua família e pergunte 
quais  são as razões para não participarem nas 
atividades  físicas e adapte as suas sessões se 
necessário.

Persuadir o seu clube náutico, escola,  
comunidade, entre outros a promover  
atividades desportivas mais inclusivas com  
programas de apoio a crianças e jovens 
com  PEA.

Contactar e criar uma rede de 
divulgação com organizações/ 
associações que  trabalham no apoio a 
pessoas com PEA.

Comunicar com as pessoas com PEA de forma  
fácil, precisa e clara. Oferecer também apoio 
visual como, por exemplo, símbolos e imagens  
para melhorar a comunicação.



Atividades 



Estudo de Caso 

“Num desses dias de sol, estávamos numa outra aventura à vela quando 
Liam ofereceu o leme (volante) ao pequeno Conor. 
Tive apenas a sensação de que ele era capaz,, comentou Liam depois. 
Conor tomou o comando do barco e navegou-o como um profissional. 
Era como se ele tivesse estudado o Liam a cada curva, a cada ajuste e se 
tivesse tornado parte do próprio barco. 

Aqui estava uma criança não-verbal tão facilmente descartada e 
ignorada pela sociedade que dominava um papel complexo logo à saída 
do cais. E alguém disposto a oferecer-lhe a oportunidade de o fazer. 

A partir daí, expandimos a exposição de Conor à água. Conor 
desenvolveu as suas capacidades de navegação na baía de São Francisco 
num pequeno bote e mais tarde em barcos maiores disponibilizados por 
clubes locais. E ele adorava o espírito de liberdade que vinha com a 
vela. E para aqueles que sabem o que representa o autismo não-verbal, 
o isolamento, a frustração e a ignorância das sociedades, este conceito 
de liberdade tem realmente um significado único".

Neste artigo "Autismo sem limites, Conor assume Galway Bay", lemos 
sobre o caso de uma pessoa autista que teve sucesso na sua 
participação na vela.” 

Qual é a sua opinião sobre este caso?

Que desafios considera que o instrutor e 

os jovens enfrentaram?

https://kidsspeak.info/autism-no-limits-conor-takes-galway-bay/


Vídeo - Exemplo

A partir deste vídeo, pode ter um 
pequeno vislumbre de como a vela é 
vista por indivíduos que tenham 
participado em Olimpíadas Especiais.

⮚ Considera que seria viável 
implementar um programa deste 
tipo no seu clube náutico?

⮚ Quais seriam as barreiras e os 
facilitadores que teria de ter em 
consideração?

Special Olympics Sailing @Athens, Greece



Resultados da Aprendizagem  



Conhecimentos: 

a. Aprender e familiarizar-se 
com as barreiras que crianças 
e jovens com ASD enfrentam.  

b. Compreender os factores 
que influenciam os seus 
comportamentos sociais e de 
saúde relativamente à sua 
participação na actividade 
física,

Capacidades: 

a. Sensibilização para 
reconhecer estes fatores e 
geri-los. 

b. Capacidade de comunicação 
na interacção com crianças e 
jovens com PEA. 

c. Capacidade de escuta activa

Competências Gerais:   

a. Comunicação e resolução de 
problemas

b. Pensamento crítico e empatia

c. Flexibilidade e adaptabilidade

O que aprendeu com este módulo? 
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Para pessoas com PEA

Criar um ambiente saudável e 
inclusivo na prática desportiva



Introdução

• O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª ed.) criou um diagnóstico abrangente que
inclui várias condições que estavam separadas: transtorno do autismo, síndrome de Asperger, transtorno
degenerativo infantil e transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação.

• A prevalência de perturbações do espectro do autismo (PEA) tem uma ocorrência estimada de 1 em cada 68
pessoas (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).

• Segundo estes resultados e também, sabendo das dificuldades que as pessoas com PEA têm no dia-a-dia, é
necessário criar ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos em todos os tipos de atividade física.

Não há duas crianças iguais e isso é particularmente 
verdadeiro para crianças e jovens com PEA



Criar um ambiente de treino seguro e inclusivo

Áreas problemáticas que vão ser exploradas:

⮚ Como preparar instrutores para velejar com pessoas com 
PEA?

⮚ Como comunicar com pessoas com PEA?

⮚ O que esperar das pessoas com PEA?

⮚ Como estar preparado para as contingências?

⮚ Como acompanhar e avaliar o processo? 

⮚ O que é que o instrutor precisa de saber para criar um 
ambiente de treino seguro e inclusivo



Como preparar instrutores e pessoas 
com PEA para Velejar

INSTRUTOR

Deve saber: 

Pessoa com PEA

Deve: 

Reconhecer aspetos associadas às 

perturbações do espectro do 

autismo

Ter experiências sociais 

Preparar a comunicação com 

pessoas com PEA

Ter formas de comunicação

Reconhecer quais são os fatores de 

risco

Saber o que esperar 

Conhecer a duração da atividade Conhecer a duração da atividade



Como comunicar com pessoas com 
PEA
Características da comunicação com pessoas com PEA (Stevenson, 2008):

A forma de comunicação deve ser definida e respeitada.

Deve-se procurar ajuda profissional se houver dificuldade de comunicação.

O suporte visual deve ser usado durante a comunicação com pessoas com PEA para as 
capacitar e para que compreendam melhor cada conceito. 

Usar uma linguagem precisa e clara, e ser consistente na comunicação. 

É necessário dizer o nome da pessoa antes de lhe atribuir uma tarefa. 

É necessário dar algum tempo à pessoa para que processe a informação. 
6



O que esperar das pessoas com PEA I

⮚ Deve saber nadar de forma independente (nadador
iniciante).

⮚ Deve ser capaz de puxar uma corda ou outros objetos
leves a uma distância de 5 metros (pré-requisito
obrigatório para fazer vela).

⮚ No caso de comportamentos desajustados e inesperados,
a avaliação de risco para (co)responder a essas questões
específicas deve ser conhecida e disponibilizada.



O que esperar das pessoas com PEA II

⮚ Se houver algum problema de saúde adicional, todos no
barco devem estar conscientes das dificuldades e saber
responder de forma célere.

⮚ Uma pessoa com PEA não pode estar num barco sem uma
pessoa de apoio para a ajudar na atividade.

⮚ Dependendo das competências de comunicação e
capacidades cognitivas da pessoa com PEA, a comunicação
deve ser totalmente adaptada para se adequar à pessoa
tendo em conta, por exemplo, experiências anteriores,
comunicação com recurso a imagens ou objetos em
miniaturas, língua gestual, tablet ou computador com
comunicador.



Como estar preparado em caso de 
contingência 

⮚ Use imagens ou símbolos que sejam significativos para as pessoas com PEA e 
para os instrutores.

⮚ Esteja preparado para guiar fisicamente e apoiar as pessoas com PEA. 

⮚ Tente ser próximo da pessoa com PEA. 

⮚ Esteja sempre preparado.

⮚ Mantenha-se focado, calmo e paciente.  

⮚ Tenha um plano B, semelhante ao plano A.

⮚ Monitorize e avalie de forma a melhorar continuamente.  



Como monitorizar e avaliar o processo

⮚ Utilize um caderno ou um questionário de avaliação para tomar nota de observações e 
informações relevantes.  

⮚ Ao monitorizar e avaliar o processo, o instrutor  e as pessoas com PEA podem ter informação 
de como reagir e o que esperar da próxima vez numa situação semelhante.  



Criar um ambiente de treino seguro e 
inclusivo I

Um ambiente de treino seguro e inclusivo deve ser a prioridade em todas as situações.

O papel do instrutor é fundamental. Porquê?

No contexto de treino desportivo, o instrutor é a pessoa com maior poder simbólico já que é quem
incentiva e ensina as pessoas a velejar. É também a pessoa responsável por organizar o espaço e todos
os detalhes das sessões.

O que é pedido aos instrutores?

⮚ Que seja focado, confiável, paciente e criativo.

⮚ Que seja flexível e ajuste o seu comportamento de acordo com as características específicas e as
necessidades de cada pessoa com PEA.

⮚ Que reconheça e identifiquem as modificações necessárias no barco para pessoas com PEA e também
tenha em consideração o efeito possível dos fatores ambientais, como por exemplo as condições
climáticas desafiantes.



Criar um ambiente de treino seguro e 
inclusivo II

⮚ Mostrar empatia para com os atletas e dar atenção aos sinais não verbais. Lembrar-se que
comportamento é comunicação.

⮚ O facto das pessoas com PEA terem dificuldades na comunicação e competências sociais, não significa
que não consigam comunicar. O instrutor tem de ir ao seu encontro a “meio caminho” e descobrir uma
forma de comunicar.

⮚ O instrutor deve mudar a sua perspetiva e modificar o seu comportamento de forma a envolver as
pessoas com PEA nas aulas de vela.

⮚ As pessoas com PEA devem ser tratados como são os restantes atletas. O instrutor deve mostrar
respeito e não falar mal dos alunos. As pessoas com PEA adoram piadas, provocações e desafios, assim
como a maioria de todos nós.

⮚ O instrutor deve alertar sempre as pessoas ou grupos com PEA usando a mesma frase ao dar
instruções e responder às reações dos atletas da mesma maneira, usando consistentemente os
mesmos maneirismos.



Criar um ambiente de treino seguro e 
inclusivo III
⮚ O instrutor deve ter acesso ao histórico médico antes de iniciar a navegação com as

pessoas com PEA.

⮚ O instrutor deve ter apoio para o caso de acontecer alguma coisa com algum dos
atletas.

⮚ Monitorizar e avaliar o processo, para que possa haver uma melhoria contínua das
aulas no ambiente de treino.

⮚ Construir uma rotina regular e previsível para os atletas. Podem ser utilizados
recursos visuais.

⮚ Deve ser considerada a possibilidade de envolver outras crianças sem PEA (a este
processo chama-se apoio entre pares) para comunicarem com crianças com PEA.
Pode até acontecer que algum dos alunos habituais da vela tenha um irmão ou
familiar com PEA e que, por isso, possa ajudar no acompanhamento.



Criar um ambiente de treino seguro e 
inclusivo de IV

Todos os aspetos referidos devem ser tidos em conta 
pelo instrutor para criar um ambiente de aprendizagem 
seguro e inclusivo, visando o desenvolvimento de um 
programa universal que possa ser transferido para os 
instrutores e clubes de vela que trabalham com pessoas 
com PEA. 

Ao criar um ambiente de aprendizagem seguro e 
inclusivo, as crianças e jovens com PEA podem desfrutar 
da vela como desporto, atividade recreativa ou até 
mesmo como uma atividade para toda a vida.  
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De pessoas com PEA

Desenvolver estratégias de treino 
para a participação inclusiva



• Qualidade de vida

• Project based learning – Aprendizagem baseada em projetos

• Participação inclusiva das pessoas com PEA

• Desenvolvimento de capacidades necessárias para a vela

Introdução



Qualidade de Vida

A "Qualidade de vida" implica não só ter em conta os direitos

das pessoas com deficiência (como cidadãos plenos de direitos),

mas também os aspetos importantes da sua vida.

Além disso, não deve ser abordada de uma perspetiva geral,

mas tendo em consideração o que cada pessoa considera

essencial para o desenvolvimento da sua própria vida (as suas

preferências, necessidades e interesses).

Vamos navegar juntos para saber mais sobre este paradigma!



Vamos começar por pensar a partir da qualidade de vida como 

conceito: não nos preocupamos apenas com as pessoas com autismo do 

ponto de vista médico, focado na doença, distúrbio ou deficiência para 

explicar as suas caraterísticas pessoais. 

Baseado na qualidade de vida como conceito, acompanhamos as 

pessoas com PEA através do modelo biopsicossocial (OMS, 2001) 

A perturbação não define uma pessoa: as consequência das PEA no 

funcionamento de cada indivíduo podem ser trabalhadas, aproveitando 

as oportunidades para fazer face às barreiras que existam em cada 

contexto social em que estejam envolvidos. 

Mudança de Paradigma



O objetivo é que a pessoa com 

PEA cumpra com as metas 

pessoais que estabelece para si 

mesmo. 

Do ponto de vista de um conceito 

dinâmico, deve-se aceitar que os 

interesses e preferências da pessoa 

mudarão ao longo do seu ciclo vital e 

portanto, certamente levará a alterações 

em todos os processos de apoio. 

A pessoa com PEA é o ator 

central da sua vida, e deve ser 

capaz de decidir sobre o apoio 

necessário e adequado. 

Qualidade de vida como objetivo



• Bem-estar físico: saúde, nutrição, 

cuidados de saúde, etc.

• Bem-estar emocional: segurança, 

felicidade, autoconceito, etc.

• Bem-estar material: 

empregabilidade, estatuto 

económico, bens, etc.

• Desenvolvimento pessoal: 

educação, capacidades, 

competências pessoais, progresso, 

etc.

• Relações interpessoais: intimidade, 

família, amigos, afetos, interações, 

apoio, etc.

• Inclusão Social: aceitação, papéis 

sociais, posição social, etc.

• Autodeterminação: autonomia, 

decisão, objetivos, etc.

• Direitos: acessibilidade, privacidade, 

responsabilidade cívica, etc.

Dimensões da Qualidade de vida 

(Shalock & Verdugo, 2003)



A prática da vela, como desporto, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com PEA em 

qualquer uma das dimensões referidas:

• Aptidão física dado que permite a construção de relacionamentos sociais promovendo, 

consequentemente, as competências sociais. Desta forma, contribue para o aumento do bem-estar 

emocional e para a capacidade de autodeterminação. 

• Promoção de um ambiente inclusivo ao qual todas as pessoas têm o direito de aceder. 

Conclusões



Project based learning
Aprendizagem baseada em projetos

Para as pessoas com PEA, melhorar a sua qualidade de vida

implica aprender através de experiências motivadoras ao

longo das suas vidas.

A “Project-based learning" tem em consideração a motivação

e a autodeterminação, fornecendo um modelo pedagógico

que irá promover positivamente uma aprendizagem

significativa e sustentável por meio da experiência.



A Project-based Learning  é uma forma de aprender e de educar. 

O instrutor vai facilitar a aprendizagem na qual os interesses e motivações do 

participante são incorporados. (Knoll, 1997). 

Por outro lado, esta metodologia significa uma aprendizagem holística e global para 

os participantes,  que tem em conta o respeito por si e pelos outros mas também 

pela sociedade e pela natureza (Paymal, 2008). 

Este modelo permitirá às pessoas com PEA participarem de forma inclusiva, 

significativa e funcional no processo de aprendizagem, através da criação de uma 

rede de relações entre conceitos e experiências que facilitará a aquisição e 

consolidação de conhecimentos. 

Breve Introdução



• Aprendizagem significativa: baseada e 

relacionada com conhecimentos anteriores.  

• Atitude positiva em relação à aprendizagem 

através da promoção da motivação. 

• Útil: a pessoa deve lidar com questões 

práticas e ser capaz de resolver problemas. 

• Global: deve ser entendido de um ponto de 

vista global, englobando a componente 

técnica e socioemocional. 

• Identidade e diversidade: como indivíduo, 

cada pessoa contribui com um valor 

positivo para o grupo.

• Aprendizagem interpessoal ativa a ser 

desenvolvida em equipa. 

• Retenção de formações abrangentes que 

favorece a aprendizagem ao longo da vida.

• Processo de avaliação: para avaliar a 

aprendizagem adquirida. 

Princípios Educativos 



• Objetivo e Motivação: 

procura  alguma coisa 

motivadora e cativante 

para estimular o 

desejo de aprender. 

• Planear: ter em 

consideração o que 

foi feito numa aula 

anterior para 

projetar e decidir os 

aspetos principais e 

essenciais que serão 

implementados na 

próxima fase.

• Avaliação: avaliar os 

conhecimentos 

adquiridos e a sua 

utilidade para a vida.   

Princípios Educativos

De um ponto de vista flexível, a aprendizagem baseada em projetos consiste em progredir por diferentes fases 

até que o objetivo final seja alcançado (Kilpatrick, 1918). 

• Execução: “colocar em 

ação”.  O instrutor age 

como um facilitador 

para a implementação 

do projeto. 



Benefícios 

• Estimula a participação ativa de cada indivíduo, bem como a colaboração e cooperação entre todos. 

• Impulsiona a aprendizagem para atingir uma meta motivadora. 

• Baseia-se na interdisciplinaridade e numa aprendizagem significativa. 

• Abordagem interdisciplinar que segue uma metodologia clara e flexível para atingir o objetivo final. 

• Estimula a colaboração e cooperação.

• A aprendizagem diretamente relacionada com as atividades do dia-a-dia, potenciando maior 

funcionalidade aos participantes. 

• Tem em consideração as características e necessidades individuais de cada participante.



Participação inclusiva 
de pessoas com PEA 

"Participar" não significa só ”estar presente num local ou

atividade". “Participar" significa ”estar" num grupo onde cada

membro é valorizado e considerado único, integrando efetivamente

o grupo, no qual navega cooperativamente em prol de um objetivo

comum.

Em comparação com ambientes competitivos ou individualistas, um

contexto inclusivo e cooperativo cria atitudes positivas e maior

propensão interpessoal para a diversidade. (Lata & Castro, 2015).



As pessoas com deficiência 

têm o direito de participar 

na sociedade de forma 

inclusiva. Possibilitando a 

oportunidade de 

participação no desporto, 

estamos a contribuir para a 

criação de uma sociedade 

mais respeitadora e justa no 

que toca à diversidade.  

Participação inclusiva de pessoas com 
PEA 

Na iniciativa SailAway, o 

compromisso é enfrentar os 

desafios e promover 

experiências qualitativas a 

indivíduos com incapacidades 

através de atividades 

desportivas náuticas. 

Para esse efeito, devem ser 

criadas as condições para que 

estes direitos sejam reais e 

efetivos, o que inclui 

necessariamente mudanças 

sociais que vão “além de 

qualquer lei e tratado 

internacional”.



A participação inclusiva deve ser baseada na equidade, tendo em vista as características e necessidades de 

cada participante. Por este motivo, todos os participantes devem ter sistemas de apoio disponíveis caso 

precisem deles e os instrutores devem responsabilizar-se pelo progresso de todos os participantes. 

Aplicando a perspetiva baseada na diversidade, gera-se valor social e reconhecimento das características e 

necessidades de todas as pessoas que participam ativamente na sociedade, não apenas das pessoas com 

deficiência. 

Alguns princípios 



A Vela e as suas 
capacidades inclusivas

A vela é um desafio para todos os participantes, não apenas para

as pessoas com PEA.

Fazer vela/navegar em equipa implica trabalhar em conjunto

para alcançar um objetivo comum, tendo em conta as

características de cada um e o valor que individualmente

acrescentam para a concretização desse objetivo comum.

Se respeitarmos a diversidade, estaremos preparados para

navegar.



Este módulo está focado na participação inclusiva de pessoas com PEA na prática da vela. 

Foi feita uma abordagem genérica ao conceito de Qualidade de Vida, por se acreditar que este desporto 

pode trazer mudanças positivas na qualidade de vida dos seus participantes. 

Quando se pensa nas características da vela, considera-se que é  apropriada para as pessoas com PEA 

se aplicarmos o modelo de aprendizagem Project-based Learning. Desta forma, são tidas em conta as 

motivações individuais e o conhecimento adquirido contribui para uma aprendizagem funcional e 

significativa que pode ser aplicada a outros contextos.

Além disso, aplicando esta abordagem de aprendizagem, garante-se uma participação inclusiva e não 

apenas baseada numa presença física na atividade. Para atingir os objetivos propostos, todos os 

participantes devem trabalhar de forma colaborativa.  

Conclusões
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Quando se trabalha com pessoas com PEA

Linguagem adequada e comunicação 
eficaz



Introdução

“Autismo” é uma palavra com origem na palavra grega “autos,” que 
significa “eu”. 

As crianças com PEA parecem existir no seu próprio mundo, privado, 
absortas em si mesmas e com capacidade limitada para comunicar e 
interagir com sucesso com outras pessoas.

Podem ter dificuldade em desenvolver capacidades de linguagem e 
entender o que os outros lhe dizem. Além disso, a comunicação não 
verbal (por exemplo, gestos com as mãos, contacto visual, 
expressões faciais) pode ser difícil de compreeder. (NIH, 2012).



O desenvolvimento da comunicação de crianças com PEA ocorre num 
ritmo mais lento do que em crianças com desenvolvimento típico. Nas 
primeiras idades, as crianças com PEA não imitam sons, nem fala 
naturalmente. É uma característica da perturbação para a qual a 
investigação ainda não encontrou explicação. 

Cada criança com PEA tem competências de comunicação diferentes. 
Crianças com autismo de alto rendimento podem ter um vocabulário 
extenso e usar frases longas. Enquanto outros podem ter capacidades de 
fala muito limitadas.

As pessoas com PEA enfrentam desafios com a comunicação não verbal, 
como a linguagem corporal, o ritmo das frases e os significados dos 
diferentes tons de voz. Portanto, estas dificuldades afetam a sua 
capacidade de interagir com outras pessoas, especialmente com os seus 
pares. 

Como a PEA afetam a comunicação?



Pode encontrar uma criança que...

• Diz coisas que não têm significado ou 
relação com a conversa que está a 
ter. 

• Conta de 1 a 5 repetidamente numa 
conversa irrelevante no que respeita 
a números.  

• Repete continuamente palavras que 
ouviu (ecolalia).

Padrões de linguagem e 
comportamentos em crianças com PEA 
I

• Tem monólogos sobre 
determinado assunto de forma 
profunda mantendo-se sempre 
interessado, mas ao mesmo 
tempo é incapaz de manter uma 
conversa bidirecional sobre o 
mesmo assunto. 

• Tem talento para a música ou uma 
competência avançada para 
contar e fazer cálculos 
matemáticos. 

Linguagem repetitivo ou rígida Interesses muito específicos e 
capacidades execionais 



Pode encontrar uma criança que...

• As suas capacidades de fala e 
linguagem são desenvolvidas de 
forma desigual.

• Tem um vocabulário forte numa 
área particular de interesse ou tem 
boas memórias sobre informações 
que acabou de ouvir ou ver. 

• É capaz de ler palavras antes dos 
cinco anos, mas pode não 
compreender o que lê. 

Padrões de linguagem e comportamentos 
em crianças com PEA II

• Evita o contacto visual, parecendo 
desinteressado ou rude. 

• É incapaz de se comunicar não 
verbalmente, por exemplo, com 
gestos e fica frustrado porque não 
consegue explicar os seus 
sentimentos, pensamentos e 
necessidades.

• Tem explosões vocais ou 
comportamentos inadequados devido 
a essa frustração. 

Desenvolvimento de linguagem 
desigual

Fracas capacidades de conversação não 
verbal



Ensinar as pessoas com PEA a melhorar as suas competências de comunicação é essencial para 
ajudá-las a atingir o seu pleno potencial.  

Abordagem centrada na pessoa: 
A abordagem de “a mesma resposta serve para todos”  não se adequa a esta população. É 
importante que se conheça a forma como cada pessoa com PEA comunica; para que seja 
possível aprender a praticar vela com sucesso. O instrutor precisa de utilizar competências de 
comunicação para estar numa posição em que responde de forma eficaz às necessidades de 
cada pessoa.   

Conceitos como expressões idiomáticas, generalizações e linguagem por dialeto devem ser 
evitados. A comunicação verbal deve ser acompanhada de gestos e símbolos (Stevenson, 
2008). Durante a comunicação, deve-se aceitar as diferenças e encorajar que se expressem. 

Estabelecer uma comunicação eficaz com 
pessoas com PEA



As pessoas com PEA aprendem pela imagem, o que 
significa que percebem melhor o que veem do que aquilo 
que ouvem. 

Um número alargado de pessoas com PEA tem bem 
desenvolvidas competências visuais e por isso, uma boa 
forma de comunicar com eles pode pode ser através de 
imagens, ilustrações, fotografias, vídeos etc. (Zhang and 
Griffin, 2007). O uso do apoio visual permite que entendam 
melhor as palavras que estão a ser ditas. 

Portanto, durante cada aula de vela, pode utilizar vídeos ou 
fotos das tarefas físicas que a pessoa precisa de realizar.  

Suporte visual para melhorar a 
comunicação



As pessoas com PEA têm um melhor desempenho 
quando têm à sua disposição uma agenda e tarefas 
estruturadas para os seus dias. 

A criação de um horário da aula de vela é uma forma 
eficaz de manter a atenção e evitar comportamentos 
inesperados. A previsibilidade nas atividades é uma 
característica que se aplica a quase todas as pessoas 
com PEA. A criação e manutenção da rotina é um fator 
importante para o bem-estar das pessoas com autismo. 

Um horário visual ajuda a que tenham a imagem das 
atividades que vão acontecer e compreenda a sequência 
em que têm que acontecer. 

Criar um cronograma para melhorar a 
comunicação



Formas alternativas de comunicação

O ensino da prática desportiva, incluindo a vela, tem a vantagem de ensinar por meio de
demonstração prática (Groft-Jones and Block, 2006). O que quer que seja comunicado,
pode ser mostrado aos atletas. Com as pessoas com PEA, essa demonstração é muito útil
para melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento motor. Ex. Mostrar uma bola e pedir
para fazer um movimento específico.

Método PECS® : 

O  Picture Exchange Communication System (PECS)®um método de comunicação útil, que 
incorpora a troca de imagens. O instrutor deve, em primeiro lugar, certificar-se de que a 
capacidade da pessoa em comunicar e compreender com sucesso os sinais e símbolos é 
adequada. 

Utiliza-se o método PECS com pictogramas em miniatura das atividades. Seguindo-se a utilização 
de pictogramas com símbolos e palavras e por fim só cartões com as palavras.  



Exemplos da comunicação assistida

Comunicação por 
pictogramas (PECS)

Língua Gestual



Livros com placas de 
comunicação

Comunicadores

Exemplos da comunicação assistida



Quando o instrutor e as pessoas com PEA estão no mar, são deixados por conta própria. As 
dicas de comunicação a seguir podem ajudar os instrutores a compreender os sinais e a 
comunicação não verbal.

Se a criança parece não estar a prestar atenção ao que está a ser dito:

⮚ Use o nome da criança no início da frase para que ela saiba que está a falar com ela 
diretamente.

⮚ Tenha a certeza de que a criança está atenta antes de lhe fazer questões ou dar 
instruções.

⮚ Utilize os interesses e assuntos preferidos da criança para a fazer participar na atividade. 

No caso de compreenderem aquilo que lhes diz de forma literal:

⮚ Evite usar ironia, sarcasmo, linguagem figurativa, questões retóricas, outros idiomas ou 
exageros, ex. Evite dizer frases como “corre como o vento”.

Dicas para a comunicação



Se acharem difícil processar o que foi dito:

⮚ Fale menos e mais devagar.

⮚ Destaque as palavras-chave.

⮚ Faça uma pausa e dê-lhes mais tempo para processar a mensagem.

⮚ Use menos comunicação não verbal (olhares, gestos, expressões faciais, linguagem corporal). 

⮚ Tenha atenção às condições sensoriais do ambiente (altura, claridade, etc.)

Se não pedem ajuda quando precisam:

⮚ Dê apoio visual para que se expressem. Ex. Social Stories TM.

Dicas para a comunicação



Se as crianças tiverem dificuldades com as perguntas abertas:

⮚ Pergunte questões curtas e só as necessárias. 

⮚ Estruture as questões (dê opções).

⮚ Seja específico (em vez de “como foi a volta na boia?” Pergunte “A volta na boia foi boa?”

Se mostrarem um comportamento desajustado na aula:

⮚ Procure o contacto visual para descobrir o que está a causar esse comportamento 
(cansaço, raiva, tristeza, dor)

⮚ Dê-lhes a opção de dizer “Não quero”, “Chega”, “Não”.

⮚ Dê-lhes a oportunidade de descansar, de se acalmar e voltar às atividades quando 
estiverem prontos. 

Dicas para a comunicação



Se parecerem reagir mal quando ouvem um NÃO:

⮚ Tente utilizar outra palavra ou símbolo. 

⮚ Podem estar confusas sobre alguma coisa. Se for uma atividade que possam fazer mais 

tarde durante a navegação, mostre-lhes a programação visual. 

⮚ Se lhes disser ”não” por questões de segurança, explique-lhe através de uma “história 

social – Social Story”.

⮚ Se utilizar a palavra “não” devido a um comportamento desajustado, mantenha sempre a 

calma. 

⮚ Estabeleça limites claros e não se desvie deles. As regras visuais de conduta podem ajudar 

nestes casos. 

Dicas para a comunicação



O que pode fazer com esta informação? 

⮚ O instrutor, de acordo com a 
informação disponibilizada, 
deve escolher como comunicar 
com pessoas com PEA

⮚ O instrutor deve compreender 
as dicas não verbais e a 
comunicação verbal com as 
pessoas com PEA. 

⮚ O instrutor deve compreender 
quais são os limites e as 
vantagens na comunicação com 
pessoas com PEA.

⮚ O instrutor deve monitorizar e 
avaliar o processo de 
comunicação com pessoas com 
PEA. 
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