Sensibilizar a escola e a juventude
Interiorizar e exercitar a cidadania

No passado dia 9 de abril, a turma TAG06 da Escola Básica de Águeda, deslocou-se à
Câmara Municipal para apresentar o trabalho final realizado no âmbito do Projeto “Escola
Alerta”, promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, em parceria com o Ministério
da Educação. Desta forma, os alunos do 2º ano de escolaridade, quiseram mostrar ao poder
local que estão atentos aos outros, àquilo que os rodeia e querem fazer parte das mudanças!
Assim, solicitaram que fossem recebidos para mostrar as suas propostas de alteração
a efetuar no concelho, com o objetivo de permitir acessibilidade para todos, tentando
promover a participação autónoma de todos os cidadãos nas mais diversas esferas da vida
política, económica e social, através da criação de mecanismos que impeçam a limitação do
exercício dos direitos e deveres de cidadania, por motivos relacionados com a deficiência ou
incapacidade.
Ao longo de todo o ano trabalharam este projeto, na área de Cidadania, com o
objetivo de levarem os outros a refletir na importância de respeitar e incluir as pessoas
portadoras de algum tipo deficiência ou mobilidade reduzida.
Numa primeira fase refletiram sobre esta problemática, leram textos sobre o assunto,
dialogaram com utentes da CERCIAG, realizaram com eles um percurso adaptado para melhor
se aperceberam das suas limitações. Na prossecução do projeto, no desenrolar dos trabalhos,
fizeram debates, relativos à consciencialização, assistiram a palestras com a psicóloga do
agrupamento sobre o direito à inclusão e posteriormente fizeram o levantamento das
barreiras arquitetónicas existentes na cidade.
Numa segunda fase, discutiram ideias de qual o trabalho a elaborar para sensibilizar
os outros para este problema, do não acesso e participação, das pessoas com deficiência na
sociedade. Dividiram tarefas, por grupos, para realizar cartazes de divulgação, elaboração de
desdobráveis e semáforos em três dimensões, com o objetivo de despertar consciências e
chamar a atenção da opinião pública para esta situação. Ao longo de todo foram divulgando
todas as etapas na página de agrupamento, no Facebook da escola e junto dos pais, com o
objetivo de promover a “igualdade de oportunidades”, criando uma sociedade de
“inclusão/sociedade para todos”.
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Na terceira e última fase do projeto deslocaram-se à autarquia para apresentar o
trabalho final e conclusões. A turma TAG06, do 2º ano de escolaridade da Escola Básica de
Águeda, foi recebida pela Dr.ª Elsa Corga e tiveram oportunidade de apresentar as suas
sugestões, divulgar as suas ideias e preocupações, mostrando que querem ser cidadãos
ativos, participantes e interventivos no seu município.
Os resultados obtidos na participação deste projeto foram sem dúvida uma mais valia
para estes alunos, muito gratificantes, pois durante um ano letivo tiveram oportunidade de
conviver com pessoas diferentes, com algumas limitações, mas que lhes deram exemplos de
coragem, força e determinação para vencer os obstáculos que vão surgindo no seu dia-a-dia.
Depois de saíram do edifício da Câmara Municipal confidenciaram que se sentiam
felizes, sentiram-se importantes, pois apesar de muito pequeninos, puderam fazer parte da
sociedade e ter direito à sua opinião. Sentiram que cumpriram o seu dever, exercitando a
cidadania!
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