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Introdução 
 

“A prática de vela pode traduzir-se num 
ambiente muito sensorial. O simples tocar 
na água pode ser desafiante para uma 
pessoa com autismo, mas tem muitos 
benefícios, desde a aquisição de 
competências de resolução de problemas, 
até à aprendizagem de aceitar o 
conforto/tranquilidade dos outros. As 
pessoas acreditam que as pessoas com 
autismo não têm capacidade para agir em 
grupo, mas a prática de vela deu-me a 
confiança necessária para fazer parte da 
equipa, dentro e fora de água” . 

 
Murry MacDonald, fundador do “ “Autism 

on the Water” 

 
O Guia SailAway – Apoio aos Clubes de 
Vela para incluir crianças e jovens com 
Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) 
na prática de Vela pretende ser um 
facilitador para os clubes de vela, 
federações, organizações chave e outras 
pessoas interessadas no tema, para 
alargarem as oportunidade da prática de 
Vela às crianças e jovens com PEA. O 
Guia inclui recomendações científicas e 
estratégias para os clubes de vela, sobre 
como planear e implementar atividades de 
Vela inclusivas e apropriadas para 
crianças e jovens com PEA. Reforçam-se, 
também, os benefícios que os clubes de 
vela terão, ao promoverem a participação 
de crianças com deficiência intelectual 
nesta atividade. Afinal, o que nos impede 
de dar oportunidade, às pessoas com PEA, 
de terem contacto com a prática de vela, e 
poderem explorá-la, brincar, e aprender 
com ela? 

 
O Guia é desenvolvido no âmbito do 2º 
Produto Intelectual (IO2) do Projeto 
SailAway – Apoio à participação de 
crianças e jovens com deficiência 
intelectual na prática de vela, um projeto 
Erasmus+, co-financiado pela U.E., 
coordenado pela KMOP (Grécia) e 
implementado por 6 organizações de 
vários países: Grécia (NOPF), Chipre 
(IoD), Croácia (SSOI Rijeka), Portugal 
(Aproximar), Espanha (Fundacio Mira'm) 
e Itália (Montetauro). As propostas 
apresentadas neste Guia têm por base a 
investigação primária e secundária, feita 
nos países da parceria. Foi feita uma 
análise e exploração profundas às 
situações de autismo, prática de vela, e 
oportunidade para participação, através de 
uma revisão bibliográfica e de entrevistas 
realizadas a familiares de pessoas com 
PEA, assim como a profissionais que 
trabalham como esta população, de 
forma a permitir que a parceria tenha 
uma imagem clara da realidade e 
desafios nacionais 

 
Os principais objetivos do Guia são, 
primeiramente, consciencializar os clubes 
de vela e outras organizações chave para 
expandirem as suas atividades de vela a 
populações com incapacidades, como 
crianças e jovens com PEA. Em segundo 
lugar, o Guia pretende capacitá-los, de 
forma a serem capazes de planear e 
implementar programas de vela 
exclusivos para crianças/jovens com 
autismo, ou desenvolver programas 
inclusivos e mistos com crianças com 
desenvolvimento cognitivo normativo e 
com crianças com PEA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
COMO TRABALHAR COM CRIANÇAS 

E JOVENS COM PEA - ESTRATÉGIAS E 

BENEFÍCIOS 



 

Estas são algumas das questões que deve 
colocar quando começa a ler este guia. Não 
há dúvida que é compreensível surgirem 
questões e/ou receios face à implementação 
de algo que não está suficientemente 
explorado e desenvolvido. 

1. Esta organização será uma das que dará 
visibilidade e novas oportunidades a 
pessoas com autismo. Nos dias de hoje, 
uma das 
obrigações sociais passa por promover a 
inclusão e a igualdade de oportunidades. Cada 
vez mais pessoas/organizações cooperam 
com organizações desportivas para 
desempenharem um papel de 
responsabilidade social e expandirem as suas 
atividades a todas as pessoas. Assim, poderá 
estar um passo à frente, inovando e 
influenciando outros clubes também. 

2. As pessoas com incapacidades têm o direito 

fundamental de participar em atividades 
sociais e culturais. Poderá defender os seus 
direitos ao tornar o clube de vela adaptado 
para este fim (disability-friendly) e ao dar aulas 
de vela a pessoas com incapacidades físicas 
ou de desenvolvimento. 

3. Aprimoramento/melhoria do perfil/da 
imagem social da organização desportiva. A 
imagem e o nome do clube de vela serão 
valorizados tanto na comunidade local, como 
num contexto mais alargado de prática de 
vela e outros desportos, a nível nacional. 

4. Possíveis avanços na rentabilidade. Ao 
implementar e divulgar práticas inovadoras, 
como aulas de vela para pessoas com PEA, o 
clube de vela vai ficar com uma visão mais 
positiva perante a sociedade. Vai haver mais 
pessoas a conhecer o clube, e podem 
interessar-se pela aprendizagem da prática de 
vela. 

5. The A prática de vela tem aspetos que 
vão beneficiar, em larga escala, o 
desenvolvimento das crianças e jovens com 
PEA. A prática de vela promove a 
socialização e a aquisição de competências 
sociais; trabalho de equipa e cooperação; 
ensina regras e limites; desenvolve a 
autoconfiança; e, acima de tudo, é uma 
atividade divertida para praticar na 
natureza. 

 

 
1. Benefícios para os clubes de vela 

Autorreflexão: do conhecimento que tem do autismo, que outros benefícios considera 

existirem, tanto para o seu clube de vela, como para crianças e jovens com PEA? 



 
 

As seguintes recomendações emergiram da 
revisão bibliográfica conduzida pelos 6 países 
da parceria. A revisão bibliográfica permitiu 
obter uma visão frutífera do enquadramento 
legal relativo a incapacidades e autismo, ao 
mesmo tempo que permitiu identificar lacunas, 
barreiras e limitações da política social e 
proteção das pessoas. Para esta pesquisa, 
foram entrevistados um total de 106 
profissionais experientes que trabalham com 
questões relacionadas com PEA e com os 
pais e crianças com PEA. Foram abordados 
diferentes temas de forma a conseguirmos 
perceber a realidade e os desafios que as 
pessoas com autismo, e as suas famílias, 
lidam consecutivamente; as oportunidades 
relacionadas com desporto que têm; o nível 
de apoio do Estado; a discriminação de que 
são alvo; e as suas sugestões para a 
implementação de aulas de vela para 
crianças dentro deste espetro. 

 

1. Políticas: Estabelecimento de políticas 

sociais, de educação e de saúde que vão de 
encontro às pessoas com incapacidades de 
desenvolvimento que promovam a sua proteção, 
inclusão e visibilidade social. Dada a natureza e 
características únicas das pessoas com PEA, é 
recomendado que as políticas estejam 
especialmente adaptadas às mesmas e que não 
as mantenham numa esfera mais generalizada e 
vaga de “pessoas com deficiência”. Desta forma, 
as famílias podem sentir-se mais apoiadas pelo 
Estado e incluídas nas suas comunidades, ao 
mesmo tempo que a sua qualidade de vida vai 
sofrer grandes melhorias. 

Reforça-se a necessidade, ainda maior, de aplicar 
este tipo de políticas em regiões mais rurais, uma 
vez que existem inúmeras lacunas nos serviços 
centrais no nível de sensibilização, por comparação 
com as áreas urbanas. 

 

2. Fundos/Apoio financeiro: Deve 
ser dado apoio financeiro ou devem ser criados 
fundos para os participantes (crianças com PEA) 
e para os respetivos prestadores de serviços 
(instrutores, formadores, grupos organizados de 
profissionais, etc.). Para tal, é importante 
encontrar fundações, empresas e outras 
organizações que possam agir enquanto 
patrocinadores. 

 

3. Redes de contactos e 
Colaborações: Um dos passos 

fundamentais traduz-se no desenvolvimento de 
redes e parcerias com outras organizações sociais 
e entidades que lidam com o autismo. Dessa 
forma, será possível partilhar conhecimentos e 
implementar projetos que pretendam reforçar a 
inclusão de pessoas com incapacidades ao nível 
do desenvolvimento, no desporto. 

 

4. Equipas interdisciplinares: Ainda 
sobre a recomendação anterior, a melhor 
colaboração é o desenvolvimento de equipas 
interdisciplinares de profissionais com formação em 
vela e em autismo. As equipas podem incluir, por 
exemplo, um instrutor de vela, um psicólogo e um 
professor de educação especial. Dessa forma, 
cada profissional vai contribuir com o seu 
conhecimento para a implementação de uma 
abordagem multidisciplinar que possibilite obter 
resultados mais adequados para a criança. 

 
 

2. Recomendações para clubes de vela, 
federações e outras organizações chave 



“Vejam isto como um desafio, porque é mesmo desafiante. Vão aprender muito sobre 
eles próprios e sobre a sociedade, uma vez que estas pessoas (com PEA) têm muito 
para nos ensinar, e temos de lhes dar oportunidades”. 

 
 
 

 

5. Equipas mistas e inclusivas na 
prática de vela: Quem disse que as aulas 

têm de ser exclusivas para crianças com PEA? 
As equipas mistas, entre crianças com PEA e 
crianças com desenvolvimento cognitivo 
normativo, podem ser promovidas com a 
supervisão de profissionais. Isto tem um impacto 
positivo, não só nas crianças com PEA, mas 
fundamentalmente nas crianças com 
desenvolvimento cognitivo normativo, uma vez que 
vão ficar familiarizadas com pessoas com autismo, 
vão conhecê-las, que é a melhor forma de 
sensibilizá-las. 

 

6. Singularidade: Se já reparou numa 

pessoa com autismo, viu apenas uma pessoa com 
autismo. Isto significa que cada pessoa que tem 
este espetro é diferente, e é por isso que é 
chamado de “espetro”. Não existe uma regra para 
englobar as pessoas com autismo. Assim, a 
organização das aulas de vela implica a 
necessidade de perceber a história de cada 
criança, junto dos seus pais; psicólogos ou 
professores de educação especial, de forma a 
utilizar o mesmo tipo de abordagem, na prática de 
vela. 

Recomendações pela voz 
de pais e profissionais 

7. Educação e Formação: Os 

Ministérios da Educação e do Desporto, em 
colaboração com as federações de vela, podem 
orquestrar uma resposta coordenada à educação e 
formação de clubes de vela e instrutores. Dessa 
forma, o número de profissionais ligados à área 
do Desporto familiarizados e formados em autismo 
iria aumentar, e os mesmos iam sentir-se 
confortáveis na implementação de atividades de 
vela inclusivas. Além disso, podiam constituir 
equipas para pessoas com PEA, ou incluir crianças 
com PEA nas equipas que já estão formadas. 

 

8. Meios de 
Comunicação/Campanhas de 
sensibilização: Melhoria das atividades 
de divulgação do clube para envolver mais 
indivíduos na prática da vela, aumentar a 
consciência pública e reduzir o estigma 
associado ao autismo. O envolvimento dos 
principais meios de comunicação social será um 
meio útil para informar o público, os pais e as 
autoridades educativas sobre os benefícios da 
inclusão de indivíduos com PEA no desporto. 

 

No sentido de facilitar a compreensão e as interações com pessoas com PEA, e para que 
os instrutores e diretores de clubes sejam capazes de antecipar os seus comportamentos, os pais e 
os profissionais das crianças e jovens com espectro autismo, apresentam algumas dicas e 
sugestões: 

 
“Sugeria-lhes que tenham abertura na comunicação com crianças e 
horizontes mais abertos. Não tenham receios dos mitos que permanecem e, 
infelizmente, desmotivam as pessoas a tentar”. 

 
“O Alfa e o Ómega, no autismo, significa preparação. Se preparou 
suficientemente bem a criança, para onde vai, o que vai ouvir, o que vai fazer, 
vai correr tudo bem. Neste sentido, é importante esquecer o que ouviram no 
passado, olhar para cada criança individualmente, ter capacidade para 
desenvolver uma relação com ela e, mais tarde, terá sucesso nos seus 
objetivos”. 



“O amor, aqui, é fundamental. Um professor, instrutor, terapeuta, qualquer 
profissional que trabalhe com uma criança com espetro, deve gostar do que faz 
e, acima de tudo, gostar da criança. A responsabilidade é grande e é necessário 
ter muita paciência, pelo que o amor é um ingrediente chave, ao fazer isto“. 

“A criatividade, a diversão e o humor, são pilares importantes na aprendizagem 
para crianças com autismo. Apesar de compreenderem o humor de forma 
diferente, se conseguir compreendê-las bem, vai ser capaz de encontrar formas 
de interagir com elas através do humor e de atividades lúdicas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se demonstrarem amor e compreensão por eles, vão ter sucesso”. 
“O Programa de Autismo TEACCH é um excelente programa de intervenção para 
ajudar jovens com o espetro a tornarem-se mais autónomos. Possivelmente, 
algumas das práticas podem ser usadas e adaptadas, de forma a poderem ser 
aplicadas no desporto!”. 

 

 

“As crianças com Autismo têm inúmeros talentos e capacidade para 
desenvolver. Tal como qualquer outra pessoa que recebe o apoio e as 
oportunidades necessárias, podem contribuir para a sociedade, para o desporto 
e para as artes. Infelizmente, não são dadas as oportunidades necessárias para 
explorarem e desenvolverem os seus talentos e, muitas das vezes, são 
marginalizados, sobretudo pelas autoridades ao nível da Educação“. 

 

 
“Os pais e os profissionais necessitam de desenvolver um conhecimento 
profundo e empatia sobre como as pessoas com o espetro pensam, sentem, e 
processam os estímulos. É da sua responsabilidade alterar a forma como 
comunicam com as crianças, para que consigam ajudá- las a responder, o que 
exige paciência e um esforço constante. Uma ótima forma de começar é através 
da Terapia Ocupacional, um tratamento comportamental para o autismo, 
baseado em atividades lúdicas, iniciadas pela criança”. 

 
 
 
 
 
 
 

“Eles têm de gostar, não ter medo, conseguirem dedicar algum tempo e, além 
disso, não há razão para ter receios. Poderão colaborar com instituições locais 
ou outras organizações; podem formar equipas que não precisam de ser 
competitivas, visto que a competição é algo que não existe aqui. Fazêmo-lo para 
as crianças, para se divertirem, para aprenderem algumas coisas que as vão 
ajudar diariamente, gostarem de velejar e passarem um bom momento .”. 



3. Estratégias sobre como implementar atividades 
inclusivas de vela 

 
 
 

Este capítulo pretende guiá-lo, através de 

estratégias sobre como implementar 

atividades inclusivas de vela, para crianças e 

jovens com PEA, ou através das 

recomendações anteriores. 

 
Como desenvolver uma equipa 
interdisciplinar de especialistas: 
1º passo: Encontrar instrutores de vela 

interessados em experimentar algo novo. 

2º passo: Estabelecer contacto com profissionais 

especialistas em autismo, como professores de 

Educação Especial, Psicólogos, profissionais 

relacionados com desporto adaptado, etc., no 

sentido de perceber se estão interessados em ser 

envolvidos na implementação do programa. 

3º passo: Encontrar famílias e crianças ou jovens 

com PEA, interessados em experimentar a prática 

de vela 

 
Como financiar um programa: 

É importante arranjar patrocínios. Contacte a 

federação, fundações sociais, empresas e outras 

organizações que tenham capacidade para cobrir 

os custos do programa. 

 

Como atrair crianças e jovens 
com PEA, assim como as suas 
famílias: 

Existem inúmeras estratégias que pode adotar. Em 

primeiro lugar, pode estabelecer contacto com 

escolas que incorporam a Educação Especial, 

organizações, ou centros de dia que trabalham com 

crianças e jovens com PEA, e que se encontram 

próximos do seu clube de vela. Pode apresentar-

lhes a ideia e estabelecer parcerias. Uma outra 

estratégia eficaz, é a divulgação das atividades e 

“dias 

abertos” para pessoas com PEA, através dos meios 

de comunicação. Além disso, o Produto Intelectual 

4 do projeto SailAway, baseia-se no 

desenvolvimento de um Kit de Ferramentas de 

sensibilização para clubes de vela e pais de 

crianças e jovens, com ou sem PEA. O Kit de 

ferramentas inclui linhas orientadoras sobre 

estabelecer e atingir objetivos, mensagens 

estruturadas, uma seleção de formas e/ou canais de 

comunicação adequados, elaboração de planos de 

ação, assim como informação, recursos, materiais 

e exemplos de atividades, como panfletos, eventos 

informativos, fichas técnicas, estudos de caso, 

recursos visuais. Clique aqui para visualizar e 

descarregar o Kit de Ferramentas SailAway. 

 
Estrutura a seguir para incluir 
crianças e jovens com PEA: 
A estrutura que terá de seguir não é estável nem 

intemporal. A flexibilidade, a individualização e a 

adaptabilidade são elementos fundamentais na 

inclusão de pessoas com diversas incapacidades. 

De forma a incluir, com sucesso, pessoas com PEA 

e, caso exista oportunidade para, é importante ter 

uma equipa multidisciplinar de profissionais bem 

preparados, fazer aulas abertas para crianças com 

PEA, e tentar formar equipas mistas de crianças 

com desenvolvimento cognitivo normativo e com 

PEA. Além disso, o Capítulo 5 contém 

recomendações específicas sobre como 

desenvolver atividades de vela inclusivas, para 

crianças e jovens com PEA. Por exemplo, duas 

abordagens que poderão ser benéficas, passam 

por ter instrutores de vela com especialização em 

PEA, ou utilizar pictogramas para a comunicação 



Questões logísticas na criação de um 
ambiente de treino inclusivo: 
Ao planear atividades de vela inclusivas, é necessário 

gerir a parte logística. O acesso às instalações e 

aos barcos é um aspeto significativo a 

monitorizar, avaliar e ajustar de forma adequada. 

À semelhança do que é feito com as outras 

crianças, é fundamental definir um plano de vela e 

um programa diário para as crianças e jovens 

com PEA. A utilização de pictogramas e histórias 

sociais também poderá ser uma forma benéfica, ou 

até mesmo necessária, de comunicar com elas. 

Na Parte III do Guia, poderá encontrar 

ferramentas práticas para clubes de vela, como 

pictogramas que pode usar nos treinos com 

pessoas com PEA. Acima de tudo, é fundamental 

que a equipa esteja preparada e colabore no 

reajustamento da definição de ambiente de treino 

inclusivo, tanto para a sua equipa, como para as 

necessidades dos seus atletas. 

 
Como fazer programas 
individualizados: 

Antes de conhecer a criança, é importante perceber 

a sua história junto dos pais e terapeutas. Conhecer 

o seu comportamento, preferências e dinâmicas 

familiares. A comunicação é o elemento-chave para 

o planeamento e intervenção eficazes. Ou, como 

referiu um instrutor de vela que dá aulas a crianças 

com autismo: 

“A primeira coisa que eu faço é compreender o que 

quer cada criança, quais as suas necessidades, 

receios. Tento olhar para a família e a forma como 

a criança se comporta, e tento abordá-la no mesmo 

sentido. É difícil estimular os seus interesses, no 

início, porque não me conhecem, nem confiam em 

mim. O próximo passo é o estabelecimento de uma 

relação de confiança e, de seguida, respeito pela 

relação entre o atleta e o instrutor, para que 

exista uma boa cooperação em alto mar. A 

criança está num ambiente onde sente 

dificuldades, pelo que é muito importante 

compreender o que eu estou a transmitir e 

perceber que tem de me ouvir. O aspeto mais 

importante é ser visto como um “amigo”, uma 

pessoa de confiança”. 

 
 

O que fazer para evitar um 

comportamento desafiante: 

1º passo: estabelecer uma rotina clara e mantê-la, 

sempre que possível. 
 

2º passo: tentar ajustar a abordagem e o estilo de 

comunicação às características, preferências e 

traços de personalidade da criança. Observar a 

pessoa e ser proativo, de forma a evitar certas 

situações que possam perturbá-la. 
 

3º passo: estar constantemente alerta e bem 

preparado para qualquer cenário. Muitas vezes, o 

autismo é imprevisível e é necessário estar 

preparado para encontrar soluções alternativas em 

situações inesperadas. 

 

 
O que fazer perante um comportamento 
desafiante: 
1º passo: tentar isolar a criança do local onde as 

coisas ocorreram, da fonte de stress, ir para um 

sítio calmo e compreender o que a incomodou. 

 
2º passo: manter a calma. Falar de forma relaxada. 

Não entrar em pânico nem mostrar, à criança ou ao 

adulto, que tem medo dele. É necessário que 

sintam segurança e que tenham a perceção de que 

podem contar com o instrutor e confiar nele; e 

que terão o tempo necessário para se acalmarem. 

 
3º passo: depois do incidente, refletir sobre o que 

terá causado desconforto na pessoa, para prevenir 

comportamentos semelhantes no futuro. É possível 

que a pessoa estivesse cansada das instruções e 

precisasse de uma pausa, mas o instrutor não se 

conseguiu aperceber disso. É fundamental ter em 

consideração que é comum que um comportamento 

estimulante ou uma “crise” se traduzam numa 

explosão ou sobrecarga de estímulos que têm de 

ser expressos. Por norma, a pessoa está cansada 

ou sente-se insegura, e tenta proteger-se. Discuta 

estas questões com a equipa e com os pais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
ENSINAR VELA A CRIANÇAS E JOVENS 

COM PEA 



4. DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE 
DE TREINO SEGURO E INCLUSIVO 

 

Considerando a informação prévia, assim 

como as sugestões relativamente às pessoas 

com PEA, é possível afirmar que se torna 

imperativo os instrutores se informarem, 

previamente, sobre as características únicas 

e sobre as necessidades de cada pessoa 

ou grupo, para 

que consigam estar adequadamente 

preparados para qualquer cenário que possa 

surgir. A criação de um ambiente de treino 

seguro e inclusivo permite que as pessoas com 

PEA consigam desfrutar da prática de vela 

enquanto atividade recreativa, profissional ou, 

até mesmo, uma atividade para perdurar ao 

longo da vida. 



 
 

 

4.1. Recomendações para os clubes de vela sobre como criar 
um ambiente de treino seguro e inclusivo 

 

Apresentamos, de seguida, uma lista de 
recomendações para incluir crianças e jovens 
com PEA em atividades relacionadas com a 
prática de vela. Uma vez que cada pessoa 
com PEA é diferente, deverá ajustar o seu 
trabalho, planeamento e expectativas às 
necessidades dos alunos. 

Possibilite formação suficiente para os 
instrutores, sobre como treinar crianças e 
jovens com PEA. O Programa de Capacitação 
SailAway pode ser a ajuda necessária. Saiba 
mais sobre este programa aqui: 
https://www.sailawayproject.eu/e-learning-2/ 

 
• Disponibilize imagens e símbolos para 

os instrutores comunicarem com as 
crianças e jovens com PEA; 

• Se possível, tenha mais do que um 
instrutor para o grupo de crianças e 
jovens com PEA; 

• Monitorize e avalie as situações, para 
que corram melhor num próximo momento; 

• É necessário saber como adaptar o 
barco para as pessoas com PEA e, além 
disso, prever os possíveis efeitos de 
fatores ambientais, como condições 
climatéricas menos favoráveis; 

 

• Demonstre empatia pelos atletas e 
esteja atento a sinais não verbais. 
Lembre-se que o comportamento é 
comunicação; 

• Trate-os da mesma forma que trata os 
restantes atletas. Demonstre respeito e 
fale abertamente com eles; 

• Garanta que recolhe a informação e 
historial clínico da criança ou jovem com 
PEA necessários, antes deles iniciarem 
as aulas de vela; 

• Garanta assistência, caso aconteça 
alguma coisa a alguém; 

• Estabeleça uma rotina uniforme e 
previsível. Pode recorrer a um 
cronograma visual; 

• Considere o envolvimento de outras 
crianças com desenvolvimento normativo 
(uma prática denominada de apoio entre 
pares) para comunicar com crianças com 
PEA. Até pode haver algum atleta com 
um familiar com PEA do qual não tenha 
conhecimento. 

https://www.sailawayproject.eu/e-learning-2/


 

5. ESPECIFICIDADES E PRÉ-REQUISITOS PARA 
PRATICAR VELA, 
PARA PESSOAS COM PEA 

 
Os aspetos importantes a considerar antes 

de iniciar uma aula com uma criança ou jovem 

com PEA, passam por perceber se a pessoa 

tem outras questões relacionadas com saúde 

que os restantes elementos do barco devam 

saber, e se necessitam de um adulto de 

confiança para que se sintam seguros no 

barco. Relativamente às pessoas com PEA 

que não compreendem instruções verbais, 

é importante identificar, em primeiro lugar, 

como é que comunicam com os outros 

(CAAs, imagens reais, sinais, etc.) para estar 

atento e perceber quando eles tentarem 

comunicar com outras pessoas no barco. 

As pessoas com PEA têm dificuldades em 

compreender instruções verbais, pelo que é 

necessário conjugar instruções verbais 

com exemplificações práticas/ simulações de 

ação, assistência física e suporte visual. 

 
It É altamente recomendada a colocação de 

um cartaz (plastificado) no veleiro e no 

espaço onde as pessoas com PEA vão 

estar, com representações pictóricas 

(demonstração) da atividade. Além disso, é 

aconselhável ter disponível outro meio de 

comunicação com vocabulário utilizado na 

prática de vela, que a pessoa com PEA terá 

de utilizar para comunicar com os restantes 

membros do barco, sempre que necessário. 

 
É, também, importante considerar que as 

pessoas com PEA respondem de forma mais 

favorável quando trabalham sempre com a 

mesma pessoa, uma vez que isto cria 

previsibilidade e rotina (Martinez, 2006.). 

The O responsável pela atividade deve estar 

preparado para quaisquer fatores de distração 

que possam surgir e apoiar e guiar a pessoa 

com PEA, de forma a focar a sua atenção nas 

instruções e/ou no processo de prática de vela. 

Se uma pessoa tiver comportamentos 

desadequados, a avaliação de risco e o curso 

da ação devem ser definidos previamente, em 

colaboração com os encarregados de educação 

e/ou professores e auxiliares. 



 

 
 
 

 
5.1. Pré-requisitos para a prática da Vela por uma pessoa com 
PEA 

• nadar de forma autónoma (pelo menos, nível de iniciante); 

• puxar, com uma corda, um objeto leve, a uma distância de 5 metros; 

• Movimentar-se de um lado para o outro, dentro do barco. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III 
FERRAMENTAS PRÁTICAS A SEREM 

UTILIZADAS PELOS CLUBES DE VELA 



 
 
 
 

6. PICTOGRAMAS E HISTÓRIAS SOCIAIS 
 

O recurso a histórias sociais para preparar as 

pessoas com PEA pode ser benéfico para 

que conheçam, previamente, o processo de 

cada aula, passo a passo. Este método pode 

ajudar, tanto as pessoas com PEA, como 

os instrutores, a estarem totalmente 

preparados para ir para o veleiro, o que é 

mais desafiante. 

No veleiro, e sobretudo num bote, a 

comunicação entre os instrutores e os atletas 

é, essencialmente, não verbal/física, no que 

diz respeito a dar orientações e direções. A 

orientação física e o apoio dado às pessoas 

com PEA será feita com base na prestação 

de feedback sensório-motor, para que 

possam aprender sobre todas as tarefas. 

 

Os instrutores e as pessoas com PEA podem 

recorrer a imagens, para interagirem uns com 

os outros. 

Desenvolvemos pictogramas relacionados com 

a prática de vela, disponíveis para serem 

impressos, plastificados e montados nos 

veleiros do seu clube de vela. Este será um 

recurso que dará grande apoio aos instrutores. 

No website do Centro Aragonês de 

Comunicação Aumentativa e Alternativa 

(https://arasaac.org/), os instrutores podem, 

ainda, criar os seus próprios pictogramas.. 



 

• Aprendizagem e prática da comunicação utilizada na prática de vela; 
• Peças básicas do barco; 
• Equipamento do barco; 
• Nós; 
• Direções (posições de navegação): de través, ventos cruzados, a favor do vento; 
• Manobras: de través, ventos cruzados, a favor do vento, empopada; 
• A posição do vela em relação ao vento e a direção da navegação; 
• Indicadores do fluxo de vento; 
• Amarração do veleiro: lado a lado, proa-cabo, utilização da âncora; 
• Medidas de segurança e “Quem não sabe nadar (ou tem mais dificuldade em 

nadar?” “é o não nadador?", vestuário e calçado necessários para a tripulação; 
• Regras de conduta no barco, nas marinas e nos portos; 
• Limpeza e manutenção do barco. 

 
 

Os planos e programas de vela são muito semelhantes aos planos para iniciantes, mas no caso das 

pessoas com PEA, a pessoa que faz o acompanhamento e todos os outros membros da 

tripulação devem estar familiarizados com os meios de comunicação utilizados pelo aluno, o seu 

nível de capacidade em todos os aspetos da operação, questões de saúde adicionais, 

comportamentos indesejados e outras especificidades. Com base nisto, o plano e o programa 

são ajustados. 

 

 
Introdução à Vela (componente teórica): 

 

Podem ser discutidos os seguintes temas, durante a formação teórica: 

 

 
 

Se ocorrerem situações imprevistas, o instrutor deve ter linhas orientadoras e um protocolo 

sobre como se devem comportar todas as pessoas que estão no barco. Esta é uma 

componente necessária na formação teórica para as pessoas com PEA. 

 
 

7. PLANO E PROGRAMA DE 
VELA PARA CRIANÇAS E 
JOVENS COM PEA 



 
• Antes da partida para o mar, o instrutor precisa de saber toda a informação 

sobre a forma como a pessoa ou grupo com PEA reage; 
• Vestir sempre um colete salva-vidas; 
• Pontos de ativação (gatilhos) para as pessoas ou grupos com PEA, para que o 

instrutor possa evitar estas situações; 
• Velejar sempre em conjunto com outros veleiros, informá-los sobre a situação e 

prepará-los para possíveis ações; 
• O instrutor pode ter um assistente a bordo; 
• Mantenha a restante equipa em segurança, a bordo; 
• Ser paciente e manter-se focado/concentrado; 
• No caso de não saber como reagir, volte o mais rapidamente possível para terra. 

 
 

Uma destas situações imprevistas é quando a criança fica assustada em alto mar. Algumas das linhas 

orientadoras para esta situação passam por: 

 

A primeira navegação 

Durante a primeira vez a velejar, são 
abordados os seguintes tópicos: 

 

• Embarcar e desembarcar do veleiro; 

• Instruções à tripulação para a primeira 
partida e para a preparação da partida; 

 

• Posição e tarefas da tripulação para içar e 
hastear as velas; 

 

• Velejar em direção a um alvo localizado na 
direção do vento, prática de manobras 
(posição e tarefas da tripulação); 

 

• Velejar com o vento lateral (posição e 
tarefas da tripulação); 

 

• Velejar com o vento em popa, praticar as 
manobras de circulação (posição e tarefas 
da tripulação); 

 

• Retorno a terra, hasteamento das velas e 
reparação do equipamento do veleiro. 

 
 
 

 
Formação de competências básicas 

Devem ser abordados os seguintes temas: 

 

 
• Partida do porto; 
• Prática de manobras; 
• Velejar um determinado curso 

(para um sítio próximo 
ou ilha, independentemente da 
direção do vento); 

• Retorno a terra e limpeza do 
equipamento do veleiro 
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