
 
Diferença/Inclusão 

- Deficiência Visual - 

No sentido de reflectir sobre a Diferença e Inclusão de crianças, jovens e 

adultos com características específicas na Escola e na Sociedade e indo ao encontro 

de um dos grandes objectivos prioritários do Projecto Educativo deste Agrupamento, 

Educar para a Cidadania Activa, o Núcleo de Apoios Educativos, a Comissão de 

Actividades e a BE/CRE organizaram mais uma iniciativa, desta vez assinalando os 

dias Nacional/Internacional do Cidadão com Deficiência (3 e 9 de Dezembro) e o Dia 

Internacional do Braille (4 de Janeiro). 

           No dia 22 de Janeiro (5ª feira), realizou-se uma sessão de sensibilização, para 

alunos e professores, que consistiu numa actividade teórico-prática, com a preciosa 

colaboração da Associação de Invisuais de Braga , que à semelhança dos anos 

transactos, prontamente acedeu a colaborar connosco.  

          Esta sessão de sensibilização e de partilha de experiências revestiu-se de 

especial importância, uma vez que se considera ter sido mais um contributo para que 

todos nós tenhamos consciência de que a DIFERENÇA E A INCLUSÃO diz respeito a 

todos enquanto cidadãos, consciencializando-nos para os ainda inúmeros obstáculos 

que a sociedade impõe a cidadãos com deficiência, neste caso, visual.  

           A actividade destinou-se a alunos dos 7os anos e iniciou com uma sessão 

teórica na Biblioteca Escolar, na qual foram exemplificados alguns procedimentos e 

atitudes a ter perante pessoas com Deficiência Visual, assim como relatadas 

experiências de vida por parte de elementos da Associação convidada. Seguidamente 

realizou-se uma sessão prática, no Pavilhão Gimnodesportivo, na qual os alunos 

puderam sentir e viver algumas experiências e dificuldades reais. Foi feita uma 

pequena exposição de trabalhos manuais realizados por pessoas com Deficiência 

Visual.  

         Esta actividade revestiu-se de especial importância não só pela aprendizagem 

em si, mas também pela formação cívica dos nossos alunos, consciencialização da 

Diferença/Inclusão, respeito pela pessoa com limitações, tão necessária na educação 

dos alunos e na consciência de todos nós.  

Salienta-se o interesse e respeito dos alunos que atenta e activamente participaram 

nesta actividade, demonstrando comportamentos e atitudes louváveis, com as quais 

nos congratulámos.   

A Coordenadora do NAE, 

Ana Beleza 
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