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CAIP de Natação e Boccia

[…] No que consistem […] as aulas de Natação e Boccia? Se no primeiro caso poderemos entender esta actividade como
um meio de proporcionar aos alunos [com NEE] formas de se deslocarem com segurança no meio aquático, coordenando
a respiração com as acções propulsivas específicas em várias técnicas seleccionadas, já no segundo caso, no Boccia,
poderemos entender esta actividade como uma forma de proporcionar aos seus alunos a prática de uma actividade desportiva
com certo intuito competitivo. […] Como podem ver, estas acabam, na prática, por proporcionar algo intrínseco à própria
actividade física: o desenvolvimento de uma relação harmoniosa entre o corpo e o seu meio envolvente. […] Finalmente…
mais do que dissertar sobre as valências proporcionadas por estas, enunciemos e agradeçamos aos alunos participantes
nestas modalidades: O André, a Fátima, o Luís, o Víctor, a Fiona, o Tiago (todos frequentam as aulas de natação), a
Cláudia e o Zé Luís (Boccia), coadjuvados pela acção crucial das professoras Judite, Cecília e todas as docentes integrantes
do núcleo de Educação Especial. [...]

Professor Alexandre Cunha

CAIP Criar Para Reciclar

O CAIP “Criar para Reciclar” visa essencialmente desenvolver actividades com
alunos com Necessidades Educativas Especiais. Com o intuito de desenvolver
capacidades psico-motoras, cumprimento de regras e hábitos de higiene e
segurança, frequentam este CAIP os alunos Fátima do 9ºC, André do 7ºA e
Pedro Tiago do 7ºB.
Foram realizadas actividades de reciclagem de papel, sendo que o objectivo
essencial “reciclar papel” foi satisfatoriamente atingido. Também se aproveitou e

CAIP de Jardinagem

O Projecto Clube de Jardinagem visa proporcionar aos alunos com Necessidades
Educativas Especiais o contacto com a natureza através da realização de algumas
actividades de jardinagem e trabalhos manuais, usando a reciclagem de materiais
do dia-a-dia com criatividade. Pretende-se incutir nos alunos valores fundamentais
de cidadania, como o respeito pelos espaços escolares e a preservação do
ambiente. Realizando actividades de enriquecimento curricular, juntamente com
a formação sociocultural, através de estratégias diversificadas de índole lúdica e
pedagógica.

Professora Ângela Carvalho

CAIP de Jornalismo

Novo ano… novos rostos!

A Equipa do Jornal está de volta para dar visibilidade ao que de bom se faz no
nosso  Agrupamento! Este ano lectivo, sob a coordenação da professora Sandra
Fernandes, a equipa conta com a colaboração das docentes Eulália Ferreira,
Rosa Barros e Sandra Charrua.

Equipa do Jornal

reutilizou outros materiais, que, pela sua adequação, serviram para concretizar alguns trabalhos. Foram, ainda, executados
objectos de “Natal”, os quais, conforme planificado, foram expostos em local da escola escolhido pelos alunos.

Professora Lucinda Pinheiro

CAIP Artístisco

Este Clube pretende disponibilizar aos alunos com Necessidades Educativas Especiais a vertente
técnica sobre os diversos meios de expressão plástica.
Pretende-se desenvolver a autonomia, adequando as tarefas à especificidade de cada aluno, de
forma a sensibilizar estes discentes para o meio que os envolve.
Os objectivos deste Clube passam não só pela aquisição de conhecimentos sobre as diferentes
acções a desenvolver, assim como a utilização de variados materiais.
As actividades a realizar são sempre muito simples, dada a especificidade dos alunos que integram
este Clube, a saber: corte, recorte, colagem, pintura de diversos artigos de madeira e barro com
tintas adequadas, iniciação à tapeçaria bordada e “crochet”, etc. Este Clube tem a duração de
dois tempos lectivos semanais, às terças-feiras das 8h e 25m às 9h e 55m, sendo que os alunos
foram indicados pela equipa de Apoios Educativos desta escola.

Professora Rosa Maria Vilaverde

CAIP de Solidariedade

O Caip de Solidariedade tem como
objectivo sensibilizar a comunidade
educativa para os valores da partilha
e da entreajuda. Neste sentido, du-
rante o 1º Período, organizamos
vestuário, calçado e cabazes de
géneros alimentares para uma pos-
terior distribuição pelos alunos mais
carenciados.
Neste Caip, fortalecemos o valor da
solidariedade e enriquecemo-nos
enquanto pessoas.

Professora Paula Simões
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Restauro de Livros e não só…

ano e alguns do 9º ano.
Tem sido habitual, no final de cada ano lectivo, a encadernação de obras escritas pelos alunos do Agrupamento.
Já foram encadernadas obras de textos escritos por alunos do 1.º, 2.º e 3.ºciclos. Este ano a novidade recai
sobre o trabalho executado pelas crianças do Jardim-de-infância, neste caso, do JI do Pico de Regalados. Todos
nós nos questionamos e gostaríamos de assistir, aquando da entrega das obras encadernadas, para ver a
reacção destas pequenas crianças quando tiverem na mão obras por eles realizadas e agora apresentadas em
livro. A encadernação deste tipo de obras será sempre a prioridade número um deste centro, que permite fazer
uma articulação entre todos os níveis de ensino ministrados no Agrupamento, com o contributo da equipa do
Plano Nacional de Leitura.
Também os livros da Biblioteca/CRE e agora da nova Biblioteca do novo Centro Educativo têm beneficiado do
contributo deste C.A.I.P., nomeadamente no restauro, conservação e manutenção das obras existentes, no
sentido de poder proporcionar boas leituras, consultas e pesquisas por parte dos utentes, sendo muito gratificante
para quem as executa. Para além dos alunos também temos, pela primeira vez, uma equipa de docentes a fazê-
-lo. Também já vai sendo habitual recarregar os memorandos e blocos de notas por todos os sectores da Escola,
reutilizando materiais.

Professor Amadeu Carneiro, Coordenador do CAIP

1 -  Obra encadernada ano lectivo 2007/2008
2 -  Obra encadernada ano lectivo 2009/ 2010
3 -  Obra actualmente na fase da costura (costura a ponto de luva) – Dez/2010

CAIP de Bordados

No âmbito das actividades propostas para os professores desenvolverem ao longo do ano lectivo, nomeadamente
os “Caip´s”, foi-me atribuída a função de coordenadora do “Clube dos Bordados”. Este Clube pretende disponibilizar
aos alunos a vertente técnica e manual, para o desenvolvimento de alguns projectos ligados à “Arte dos Bordados”.
Dada a diversidade do Clube, das várias técnicas inseridas na “Tapeçaria Bordada”, as alunas optaram pela
introdução da técnica do “Ponto de Cruz”, realizando um monograma com a inicial do nome. Dentro do pequeno
grupo de alunas que fazem parte deste Clube, há duas alunas com NEE. Atendendo às suas características
especiais, as alunas iniciaram a execução de um trabalho, utilizando a técnica em croché que irá prolongar-se
durante o segundo período. Este “Clube dos Bordados” funciona às terças-feiras das 17h00m às 18h30m. Para
as alunas com NEE, funciona às quartas-feiras das 10h15m às 11h45m. Uma vez que o trabalho que as alunas
estão a desenvolver exige muita persistência no domínio das técnicas aprendidas, de forma a construir a sua
autonomia, as alunas dar-lhe-ão continuidade no próximo período.

Professora Laura Mª Machado

CAIP

Este Centro de Restauro, Conservação e Encadernação de
Livros tem funcionado desde o ano lectivo 2002/2003 até ao
presente ano lectivo. Por ele têm passado alunos de todos
os anos de escolaridade (do 5.º ao 9.º ano), alguns repetindo
a frequência em anos consecutivos ou intercalados.
No presente ano lectivo, os horários dos alunos estão mais
compactados, sem grandes furos, mesmo assim foi possível
arranjar tempos disponíveis para a inscrição e frequência por
parte de alunos interessados e são muitos, a maioria do 5.º
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