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 Indo ao encontro de um dos grandes objectivos prioritários do Projecto Educativo deste 

Agrupamento – Educar para a Cidadania Activa e no âmbito da comemoração do Dia da Língua 

Gestual Portuguesa (15 de Novembro), o Núcleo de Apoios Educativos e a Equipa da BE/CRE 

organizaram uma actividade de sensibilização sobre a Diferença/Inclusão de pessoas com 

Deficiência Auditiva que recorrem à Língua Gestual como meio de comunicação.  

 Nos dias 20 e 21 de Novembro foram efectuadas sessões práticas, na Biblioteca da Escola, 

sobre a Língua Gestual Portuguesa, nas quais, alunos e professores do 1º, 2º e 3º CEB puderam 

aprender algumas palavras básicas, o alfabeto em Língua Gestual, os números, assim como, 

realizar alguns exercícios práticos. 

 Cada sessão, com duração de 45 minutos, iniciou com uma pequena apresentação em 

powerpoint dos gestos do alfabeto da Língua Gestual articulada com uma componente prática 

dinamizada pela Educadora de Infância Maria Lopes do JI do Pico de Regalados com formação e 

experiência profissional na área. A terminar, os alunos do 1ºCEB da EBI das salas das docentes 

Conceição Coutinho e Natália Cunha apresentaram uma canção com recurso à Língua Gestual no 

âmbito do Projecto “Ouvir o Silêncio”. 

        A selecção dos alunos participantes foi feita através de inscrição por parte dos respectivos 

professores. Participaram nesta actividade as seguintes turmas: 5º A (Isabel Carvalho), 5º B 

(Laurinda Fortunas), 5º C (Teresa Lago), 5ºE (Rosário Monteiro e Isabel Carvalho), 6ºB (Marta e 

Rosa Vilaverde), 6ºC (Aurora Ferreira), 7º C (Judite Jorge), 7ºD (Carla Mota), 8ºC (Ernestina), 9º B 

(Diana), 9ºD (Eugénia Aragão) e CEF de Carpintaria (Diana). 

 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. De referir, o interesse e respeito dos alunos que atenta e activamente participaram 

nesta actividade, demonstrando comportamentos e atitudes exemplares.  
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