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Anexo B – Projeto para as sessões de dança e movimento 

expressivo na APPDA-Lisboa 
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Projeto para as sessões de dança e movimento expressivo 
A dança caracteriza-se pelo movimento do corpo, através do qual cada indivíduo 

transmite as suas emoções. Por sua vez, a dançaterapia tem vindo a ser considerada 
um bom método de intervenção em indivíduos com perturbações do espetro do autismo 
essencialmente no que concerne à comunicação, comportamento e socialização 
(Cunha, 2010; Moura, Arrieche e Sousa, 2012).  

Com as sessões de dança pretende-se que os indivíduos assumam um papel 
ativo em que poderão expressar-se livremente pelo espaço ao som da música e 
executar alguns movimentos simples e estruturados previamente explicados. Assim 
sendo, as sessões terão duas componentes, uma livre e outra estruturada.  

O movimento será utilizado como forma de expressar os sentimentos e como 
forma de comunicação visando estabelecer uma relação com o outro. Nas sessões 
serão trabalhados os fatores psicomotores nomeadamente a tonicidade, equilibração, 
lateralização, noção do corpo, estruturação espácio-temporal, praxia global e praxia 
fina. Assim, os indivíduos deverão controlar os diferentes grupos musculares passando 
pela experiência de efetuarem movimentos amplos e restritos, controlar a postura, 
aumentar a consciência do próprio corpo e a orientação do mesmo no espaço. 

As sessões serão realizadas no ginásio e os materiais necessários para o 
decorrer das mesmas são uma aparelhagem e alguns objetos como arcos e bolas de 
diferentes tamanhos. 

O número de indivíduos que constituirão o grupo de dança será definido após 
verificação da disponibilidade dos utentes em relação ao horário proposto e da sua 
capacidade de movimentação, compreensão ou imitação. Isto porque para participar 
numa sessão de dança o indivíduo deve ser capaz de executar movimentos, 
compreender o que lhe é dito ou imitar o movimento do outro. A proposta inicial é de 
criar um grupo de seis indivíduos sendo que inicialmente as sessões serão dadas aos 
pares. Posteriormente pretende-se unir o grupo e criar uma coreografia em conjunto que 
poderá ser apresentada na festa de natal juntamente com a apresentação do projeto do 
professor de música. 

A duração prevista de cada sessão é de 30 minutos, no entanto este tempo 
poderá variar dependendo da disponibilidade que o indivíduo demonstrar ao longo da 
mesma. As sessões decorrerão uma vez por semana às quartas-feiras das 09h30-
11h00 até ao final do corrente ano letivo. Se houver um maior número de indivíduos 
para as sessões, o horário será alargado. 

De modo a verificar o resultado das sessões de dança nos indivíduos será 
realizada uma avaliação recorrendo a instrumentos ou questionários que posteriormente 
serão selecionados tendo em conta a população alvo. 

Com este projeto pretende-se que os participantes usufruam dos benefícios da 
dança e que as sessões sejam sinónimo de um momento de bem-estar e prazer em que 
o que é tido em conta é a linguagem própria do corpo de cada um. 

 
 

 


