Serviços Especializados de Apoio Educativo
SECÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
O Agrupamento de escolas dispõe, nos termos da lei, de apoios especializados a prestar na educação préescolar e no ensino básico, visando a criação de condições para a adequação do processo educativo às
necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da
participação num ou vários domínios de vida.
A educação especial tem por objectivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a
autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação
para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida pós-escolar ou
profissional.

Composição
A secção de educação especial do Agrupamento de escolas é constituída por todos os docentes a prestar
funções na área da educação especial:
Escola Básica Elias Garcia - Professora Cristina Perú
- Professora Helena Monteiro
- Professora Pórcia Vilela
- Professora Teresa Figueiredo (coordenadora)
Escola Básica Miquelina Pombo - Professora Cláudia Ovelheiro
Escola Básica da Sobreda - Professora Cristina Perú

PROJECTO SABERES e SABORES
Aprende-se e ensina-se. Uns com os outros...com as cores, as texturas, os sons e os sabores.
Este projecto teve início no ano lectivo 2002/03 e surgiu com a necessidade de integrar na comunidade
escolar os alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e grave. Teve como
objectivo diversificar as actividades da escola, desenvolver hábitos de trabalho, desenvolver competências
de relacionamento interpessoal, desenvolver a criatividade e o espírito de observação e sobretudo a
autonomia pessoal dos alunos com NEE. Inicialmente criado com o objectivo de dar resposta aos alunos

com currículo específico individual, rapidamente abriu as suas portas a outros alunos da comunidade
escolar.
Oficinas do Projecto:
Oficina de cozinha: funciona como cozinha pedagógica.
Oficina de Hortofloricultura: funciona num espaço exterior da escola.
Oficina de Artes: cerâmica, barro, bordados, desenho, pintura e tear.
Oficina de Sons e Sentidos: competências musicais.
Visite-nos em: www.estamosaqui.blog.sapo.pt

