Turma TAG 06 2º ano de Escolaridade
Escola Básica de Águeda – Chãs
Professora Anabela Silva

Águeda, 14 de março de 2018

Ao cuidado de:

Assunto: Solicitação de uma hora para atendimento da turma TAG06, da Escola Básica de
Águeda – Chãs.

EX.º /ª Senhor (a):
Chamo-me Anabela Silva e sou docente titular de turma da Escola Básica de Águeda - Chãs,
de um grupo de alunos do 2º ano de escolaridade, turma TAG 06.
Estou a desenvolver com os meus alunos um Projeto intitulado "Escola Alerta" que tem
como objetivo: - A sensibilização dos alunos para as questões da deficiência e a sua
mobilização para o combate à discriminação de que são alvo as pessoas com deficiência ou
incapacidade. A promoção da participação plena 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, constitui-se claramente como uma das prioridades em matéria de
política de reabilitação. Desta forma, na maioria das vezes, a falta de participação das pessoas
com deficiência na sociedade resulta da relação destas com o ambiente. Assim como, da não
criação de condições acessíveis essenciais para que estas vejam os seus direitos fundamentais
reconhecidos e garantidos.
Neste sentido, é muito importante informar e sensibilizar a opinião pública a favor da
não discriminação das pessoas com deficiências ou incapacidade, bem como sua integração e
participação.
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Sendo o meio escolar o espaço privilegiado para fomentar a construção de uma
sociedade mais igualitária e solidária, a minha turma decidiu envolver-se no Concurso “Escola
Alerta!” acessibilidade a todos, com o objetivo de sensibilizar as crianças e os jovens do
Ensino Básico e Secundário para as questões da deficiência, mobilizando-os para o combate à
discriminação de que são alvo as pessoas com deficiências ou incapacidade.
Tendo em conta os objetivos deste projeto entendi que seria uma mais valia
desenvolvê-lo, com os meus alunos, na área de Cidadania, apelando à sua sensibilização para
as questões da deficiência, mobilizando-os para o combate à discriminação de que são alvo as
pessoas com deficiência ou incapacidade, pretendendo trabalhar com eles esta problemática,
desenvolvendo atividades de sensibilização e posteriormente apresentar propostas de solução
exequíveis e inovadoras para as barreiras ao exercício dos direitos das pessoas com deficiência
na vossa autarquia. Ao longo do ano já foram realizadas sessões de sensibilização junto dos
alunos, visionamento de vídeos, parcerias com a instituição CERCIAG para ajudar a sensibilizar
e alertar os meus alunos para as dificuldades vivenciadas por estas pessoas.
Neste momento encontramo-nos na fase de elaboração de propostas para alterar
algumas barreiras ainda existentes na cidade de Águeda que não permitem a igualdade de
oportunidades e acessibilidade para todos os cidadãos residentes no concelho ou visitantes.
Quando finalizarmos os nossos trabalhos gostaríamos de os apresentar pessoalmente
na Câmara Municipal, pelo que gostaríamos de saber se existe alguma possibilidade de sermos
recebidos na segunda semana de abril, num horário da parte da tarde, compreendido entre as
14 horas e as 15h e 30 minutos que corresponde ao horário letivo dos meus alunos. A ousadia
de apontar uma data e um horário prende-se com o facto de termos de enviar todo o trabalho
realizado, assim como o comprovativo de como fizemos divulgação do mesmo junto da
autarquia, até ao dia 16 de abril para o Instituto Nacional para a Reabilitação.
Certa da vossa atenção, fico aguardar um contacto vosso para diligenciar o que for
necessário para que a atividade se realize.

Subscrevo-me com consideração,
Cumprimentos,
Anabela Silva

P.S: Vou solicitar a Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda para enviar este ofício por
correio eletrónico, pelo que mais uma vez vou ter a ousadia de anexar no e-mail um pequeno
ppt com um breve resumo do projeto e o que já foi realizado.
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