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A Associação Invictus Viseu e a

Escola Superior de Educação de

Viseu - Departamento de Ciências do

Desporto e Motricidade, voltaram a

organizar o evento “Jornadas

Inclusivas de Viseu”. A iniciativa

decorreu no Pavilhão Desportivo do

Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e

esteve enquadrado nas

comemorações do Dia Internacional

da Pessoa com Deficiência.
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O objetivo primário desta 3ª edição, passou por proporcionar ao longo dos dois

dias, a experimentação de múltiplas atividades físico-desportivas e modalidades

convencionais e adaptadas em contexto de recreação, num ambiente inclusivo e

acessível a todos os participantes, quer para as pessoas com deficiência das

instituições de apoio à pessoa com deficiência do concelho de Viseu, bem como

para alunos com necessidades educativas das escolas do concelho.
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As modalidades dinamizadas ao longo dos dois dias do evento foram: Minigolfe,

Andebol Adaptado, Boccia, Parahóquei, Basquetebol A daptado, Karaté

Inclusivo, Corfebol Adaptado, Polybat e Atletismo Adaptado.
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A FPDD e a Universidade da Beira Interior realizaram

no passado dia 3 de dezembro, o IV Seminário da

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas

com Deficiência “Conhecer mais para incluir melhor”.

A Invictus Viseu esteve representada através da

comunicação do membro da Direção, Tadeu

Celestino, intitulada "A Inclusão e a Formação de

Professores de Educação Física: um estudo

exploratório" e também através da Técnica Liliana

Domingues, com o tema "O desenvolvimento do

talento no Desporto Adaptado - um estudo com

atletas de elite portugueses".
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A Invictus Viseu e a APPDA-Viseu

renovaram o protocolo de colaboração

para 2019/2020 no âmbito do programa

Viseu+Desporto desenvolvido pela nossa

associação e que é dirigido às associações

de apoio a pessoas com deficiência. Esta

colaboração mútua, permite que crianças,

jovens e adultos com Perturbações do

Desenvolvimento e Autismo, usufruam regularmente de sessões de

Adaptação ao Meio Aquático, bem como de sessões de Natação Adaptada.

O nosso bem-haja à APPDA-Viseu pelo contínuo voto de confiança no

nosso trabalho que acaba por ser mútuo.
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VEM PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA

NA INVICTUS VISEU:

• Potenciamos o acesso à prática

desportiva de Todos

• Prestamos serviços atendendo às

necessidades e especificidades de

cada pessoa e às suas faixas etárias

• Possibilidade de intervenção

individual e/ou em pequenos grupos

• Técnicos de Exercício Físico com

formação e experiência profissional

na área
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Gostavas de praticar uma 
destas modalidades 
desportivas? 

- Atletismo Adaptado
- Natação Adaptada
- Karaté Adaptado
- Polybat
- Andebol em CR

Entra em contacto 
connosco!
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geral@invictusviseu.pt

www.invictusviseu.pt

/InvictusViseu

mailto:geral@invictusviseu.pt
http://www.invictusviseu.pt/
http://www.facebook.com/InvictusViseu/

