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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência – 3 de Dezembro, o grupo de Educação Especial dinamizou
algumas actividades de sensibilização na nossa escola, nomeadamente duas
acções de sensibilização para a deficiência, uma para cegos, com a
apresentação de materiais usados pelos cegos/amblíopes, promovida pela
ACAPO, e outra de Língua Gestual, realizada pela educadora Maria Lopes.
Promoveu ainda uma exposição subordinada ao tema “Pessoas Famosas
com Deficiência”, distribuiu panfletos alusivos ao assunto e abriu, em parceria
com a BE/CRE, um concurso de trabalhos de alunos sobre a inclusão.
Pretendeu-se, com estas actividades, mobilizar a atenção da comunidade
escolar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas
com deficiência.
O grupo da Educação Especial vem expressar o seu agradecimento a todos
os que colaboraram no desenvolvimento destas actividades.

Grupo de Educaçao Especial

Carta Aberta

Na minha freguesia, existem duas crianças com deficiência mental e física. São dois irmãos, cujos pais nunca
tiveram possibilidades para lhes dar o equipamento necessário, cadeira de rodas, terapia da fala, natação, etc.
Nem o próprio Estado nem a Segurança Social resolveram o caso. A pobre mãe, com a ajuda dos  irmãos e com
o ordenado do marido, vai-lhes comprando o necessário, fraldas e medicação.
São duas crianças que não falam e não andam. Para ser sincera, o falar são gemidos e o andar é rastejar.
Se eu fosse mais crescida, tentava a todo o custo concretizar o melhor para aquelas crianças, cada sua cadeira
de rodas e o equipamento necessário para elas. Organizava uma instituição para ajudar outras mães e crianças
com problemas.
Infelizmente, o nosso Governo não resolve o problema de todas as crianças que precisam da ajuda.

Ana Catarina Cunha Lopes, 4º Ano, Turma 21

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, decorreu o concurso  “Conheces
alguém que se sinta ou seja excluído?”, promovido pela BE/CRE em parceria com o Grupo de Educação Espe-
cial,  do qual resultou a selecção deste trabalho que se evidenciou dentro da temática.

A Diferença Vista Pelos Nossos Alunos

Eu tenho um primo que não tem o antebraço e a mão esquerda,
mas nas ecografias não acusava nada. Só quando ele nasceu
é que se viu que tinha essa deficiência. Foi um choque para a
nossa família, mas ele foi bem acolhido. Não se sente excluído
e joga futebol, anda de bicicleta, consegue colocar as lentes de
contacto sozinho e faz tudo como uma pessoa sem deficiência.
Ele anda na Escola Secundária de Vila Verde e nunca atrasou
nenhum ano lectivo.
Na nossa família, nós adorámo-lo como se ele não tivesse essa
deficiência e desejaríamos que ele tirasse um curso superior
numa área que ele gostasse para ter um futuro integrado na
comunidade, para que se sentisse bem no local de trabalho.

Pedro, 6ºD
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Reconhecimento do Mérito na EB Monsenhor Elísio Araújo

multimédia, cultura, música, dança e desportos gímnicos, brilharam mais os alunos distinguidos e seus
encarregados de educação, apesar da excelência das prestações artísticas.
No seu discurso de abertura, o Director do Agrupamento de Escolas, António Rodrigues, destacou, para além da
importância desta cerimónia na prossecução dos objectivos do agrupamento, a habitual participação da
comunidade educativa do agrupamento e a necessidade do Norte do Concelho de Vila Verde continuar a ser
alvo de um projecto educativo próprio, necessariamente diferente daquele que será necessário aos alunos do
restante Concelho.
O Sr. Presidente da Câmara, que entregou os prémios de desempenho cívico, depois de elogiar a preocupação
da escola com as diversas áreas da formação do aluno como ser humano e realçar o “excelente trabalho
efectuado pelo agrupamento de escolas”, elogiou as acções que, como esta, têm vindo a contribuir para uma
efectiva melhoria dos resultados das escolas do Concelho de Vila Verde.

Torneio de Boccia

No passado dia 10 de Dezembro, realizou-se o 1º Torneio de Boccia, na EB 2,3 do Cávado. Estiveram presentes
a EB 2,3 de Amares, a Secundária de Máximinos e, como não podia deixar de ser, a nossa Escola.
Fomos recebidos pelo Director da EB 2,3 do Cávado e presenteados com o campeão nacional paraolímpico,
Carlos Macedo. O evento decorreu num ambiente de alegria e de boa disposição, foi um dia de festa e de muita
emoção para todos os participantes.
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Entre os participantes do torneio encontravam-se alguns atletas federados
e, portanto, a participação da nossa atleta Maria Cláudia Silva (7º A) foi
muito meritória, pois conseguiu classificar-se em 4º lugar.
Parabéns à Cláudia!

Professora Cecília Rodrigues

Com a presença do Director Regional de Educação do Norte, Dr.
António Oliveira Leite e do Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde, Dr. António Fernando Vilela, o Agrupamento de Escolas
Monsenhor Elísio Araújo agraciou os seus melhores alunos, nas
vertentes Académica, Desportiva, Cívica e de Excelência. Foram
entregues os diplomas aos alunos que finalizaram o 9º ano em 2009/
2010 e os diplomas aos Adultos que terminaram o seu percurso
Secundário, no âmbito dos Cursos de Educação e Formação de
Adultos.
Na noite do dia 10 de Dezembro, numa festa cheia de efeitos

O Sr. Director Regional, que presidiu a cerimónia e se fez
acompanhar pelo Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas
do Alto Cávado, Dr. João Sérgio Rodrigues, dando uma
importância suplementar à solenidade, fez a entrega dos prémios
de Mérito e Excelência e destacou a preocupação do Agrupamento
com todas as áreas de formação e a qualidade do trabalho
efectuado no mesmo. Fez ainda o apelo de que aos adultos agora
diplomados outros se juntem com os mesmos objectivos para
que o desenvolvimento do País se processe o mais rapidamente
possível.
Foi uma noite de festa onde tiveram belas actuações a Cantora
Soprano Lírico, Ana Paula Matos, os alunos do Ensino Artístico
Especializado de Música, as alunas da Equipa de Ginástica
Acrobática da EB Monsenhor Elísio Araújo e “Os alunos de Apolo”
de Vila Verde – Danças de Salão.
A festa encerrou com a apresentação do Quadro de Honra, pelo
Director António Rodrigues e pelo Presidente da Associação de
Pais, Paulo Mendes, a que se seguiu um buffet para todos os
presentes.

Coordenação de Projectos e Actividades
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