Sessão de Braille – 2 de Abril 2008

No âmbito do Projecto “ Comunicação / Outras Linguagens, decorreu no dia 2 de Abril uma
sessão teórico-prática sobre Braille, à semelhança da já efectuada este ano lectivo acerca da
Língua Gestual Portuguesa.

Esta actividade foi desenvolvida em colaboração com o Conselho Executivo, e o Núcleo de
Apoios Educativos. Para que esta fosse possível, contou-se ainda com a preciosa colaboração
da Associação de Invisuais do Distrito de Braga, que pelo 2º ano consecutivo, mostrou a sua
inteira disponibilidade para colaborar com este projecto de educação para a cidadania.

Este programa partiu da colaboração entre a coordenação de projectos e a coordenação de
apoios educativos da escola no sentido de ir ao encontro de um dos grandes objectivos
prioritários do Projecto Educativo deste Agrupamento – Educar para a Cidadania Activa.

Esta sessão destina-se a informar os nossos alunos, para que eles tomem consciência desta
problemática que diz respeito a todos enquanto cidadãos e sensibilizar os alunos para os
ainda inúmeros obstáculos que a sociedade ainda impõe a cidadãos com deficiência, neste
caso, visual.

Decorreu uma parte teórica, acerca do papel das associações e do trabalho por eles
desenvolvido, assim como a partilha de experiências, na primeira pessoa, feita por dois
invisuais que pertencem à referida associação.

Participaram nesta actividade todas as quatro turmas de 8º ano, acompanhadas dos
respectivos docentes. As sessões contaram com uma sessão teórica que decorreu no espaço
da Biblioteca e uma sessão prática, com demonstrações físicas e experiências, que decorreu
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no Ginásio da escola.

De salientar aqui o interesse e empenho de todos os que neste projecto colaboraram,
salientando o comportamento e atitudes dos alunos, que podemos caracterizar de exemplares,
alvo até de elogios por parte dos membros da Associação que connosco colaboraram.

Graça Pereira, 08.
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