Plataforma Inclusão
Exemplo de Boas Praticas - 4
Título:
Incluir através da música
Nome da instituição promotora:
APPDA-Lisboa
Endereço, contactos:
R. José Luis Garcia Rodrigues, Bairro Alto da Ajuda, 1300-565 LISBOA, Telef. 213616250, Fax
213616259, mail: info@appda-lisboa.org.pt
Breve caraterização da instituição /escola/empresa (Área de trabalho, nº de trabalhadores,
horário de trabalho)
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) intervindo na área da reabilitação das pessoas
com autismo. Com as valências de Escola de Ensino Especial (EEE), Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO), Lar Residencial, Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e Consultas
externas de psiquiatria e psicologia e avaliação e intervenção psicoeducativa.
Nº trabalhadores - 87
Horário de trabalho – Em funcionamento todo o ano (Lares)
Nome da oficina de competências: Banda APPDA-Lisboa
Tema da oficina de competências: Musicoterapia
Breve caracterização da oficina de competências
Esta oficina tem como objectivos entre outros contribuir para o desenvolvimento no seu todo da
Pessoa com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) dando enfase à vertente da atenção dirigida,
através da estimulação sonora em particular da musica. Pretende também contribuir para o bem
estar emocional e promover as competências musicais junto da sociedade em geral.
A Banda APPDA-Lisboa é composta por um grupo de jovens músicos com Perturbações do Espetro
do Autismo que tocam vários instrumentos musicais e cantam em colaboração com o professor de
música/maestro.
Papel do mediador/professor/monitor/instituição
Capacitar as Pessoas com PEA nas áreas acima descritas. Dinamizar as atuações da Banda da
APPDA-Lisboa e contribuir para inclusão destas na comunidade.
Contributos para a inclusão das pessoas com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA)
A atuação da Banda da APPDA-Lisboa, em Portugal e no estrangeiro, contribui de forma efetiva
para a inclusão das Pessoas com PEA fazendo realçar a sua vertente artistica e mostrando, nos
diversos locais onde atua, a valiosa contribuição social das pessoas com autismo na vertente
musical.

