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Projeto Financiado por

DESTINATÁRIOS
O projeto “MoviSom” é um projeto de promoção de competências em meio
aquático e musicais destinado às pessoas com PEA da APPDA-Setúbal,

PROGRAMA MUSICAR

indo assim ao encontro das populações especiais, que cada vez mais na

 13 Crianças e Jovens com Perturbação do Espectro do Autismo, com

nossa sociedade se vão destacando.

idade superior a 5 anos

A. Programa de Intervenção Psicomotora em Meio Aquático

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA EM MEIO AQUÁTICO

Este programa visa a implementação da Natação Terapêutica e/ou

 15 Crianças e Jovens com Perturbação do Espectro do Autismo, com

Natação Adaptada, a adaptação ao meio aquático e a aprendizagem

idade superior a 3 anos

de técnicas propulsivas. A natação adaptada promove aspetos
psicomotores, como o equilíbrio, a coordenação e a estruturação
espácio-temporal e é um ponto de partida fundamental para a

aprendizagem das técnicas de nado, com as devidas adaptações. A
intervenção em meio aquático pretende promover o desenvolvimento

DURAÇÃO
 De Setembro de 2014 a Setembro de 2015

global do indivíduo, não só nos aspetos fisiológicos e funcionais, como
também nos aspetos psicomotores, psicológicos ou sociais.

B. Programa Musicar

O programa “Musicar” tem o objetivo de promover competências

PARCERIAS
 Câmara Municipal de Setúbal
 Piscina Municipal de Azeitão

musicais e estimular a entrega espontânea ao mundo das sensações,
desenvolvendo motivações e favorecendo a expressão, comunicação,
linguagem e interação socia, com o intuito de contribuir para a
reabilitação/reeducação funcional e a melhoria do bem-estar físico e
psíquico destas pessoas, promovendo deste modo a igualdade de
oportunidades para a prática da música e a melhoria da qualidade de
vida destas crianças e jovens e suas famílias.

Inscrições através:
Telefone / Fax: 265 501 681
Email: appda-setubal@sapo.pt, geral@appda-setubal.com
Site: www.appda-setubal.com

