
promover e facilitar a prática de vela por 
crianças e jovens com Perturbação do 
Espetro do Autismo (PEA); 

consciencializar os pais/educa-
dores destas crianças, sobre os 
benefícios e para o acesso  a 
estas oportunidades.

) reforçar as competências dos 
instrutores e dos clubes de vela, 
para que consigam, efetivamente, 
envolver crianças e jovens com 
PEA nas suas atividades e 
programas; 

consciencializar para a PEA e 
para a inclusão no desporto; 

Objetivos

Melhora o desenvolvimento físico e 
psicológico.

Reforça o desenvolvimento 
pessoal, interpessoal e 
emocional.

Promove a Inclusão Social e 
participação na comunidade 
alargada.

Desenvolve capacidades sobre 
como lidar melhor com a 
incerteza. 

Reforça a capacidade de lidar 
com mudanças e tornar-se 
mais adaptável e flexível. 

Reforça competências de auto 
expressão e autorregulação.

Promove a assunção de 
responsabilidade e reforça 
competências relacionadas 
com o pensamento crítico e 

Promove a empatia, o respeito 
e a compreensão da 
perspetiva do outro. 

Prática de Vela para Crianças com PEA – BENEFÍCIOS Porquê a Vela, em particular?

A prática de vela promove diversas oportunidades 
para crianças com PEA, uma vez que potencia o 
reforço de competências chave como flexibili-
dade, resistência e serenidade, auto regulação e 
controlo de impulsividade, assim como concen-
tração e atenção.

A prática de vela permite que as crianças com 
PEA se sintam parte de uma equipa com desafios 
partilhados, num ambiente inclusivo, onde todas 
as crianças são incentivadas a cooperar, com 
base no princípio da igualdade, para atingir os 
objetivos de cada atividade.

A vela, enquanto desporto único, contribui para a 
promoção da qualidade de vida de todas as 
pessoas que a praticam, pela ligação com o mar e 
com a natureza, pela liberdade e serenidade 
alinhadas, simultaneamente, com a confiança e a 
autorrealização.

A prática de vela pode tornar-se uma oportunidade 
para que as crianças e jovens com PEA - e as suas 
famílias - utilizem o seu tempo livre numa 
atividade que pode ser adaptada a cada pessoa, 
de forma a contribuir para a construção de um 
projeto de vida cada vez mais emocionante. 
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