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PARTICIPAÇÃO do AEZUFF         

 

Projeto: Incluir, Intervir e Sentir! 
Objetivos: Potenciar a valorização de TODOS os alunos, através do seu envolvimento nas 
várias atividades, a desenvolver em contextos diferenciados; Promover um leque 
diversificado de possibilidades de agir, dirigidas a TODOS os alunos, considerando as 
especificidades de CADA UM; Valorizar a diversidade como ponto de partida no 
desenho, planificação e concretização das medidas de atuação de cariz social, cívico e 
público; Garantir a TODOS e a CADA UM dos alunos, o pleno exercício dos direitos de 
cidadania inerentes a qualquer membro de uma sociedade democrática; Conhecer o 
passado e o presente, perspetivando o futuro; Agir, intervir e transformar, respeitando 
as gerações presentes e vindouras; Contribuir para uma sociedade que se quer mais 
justa, mais solidária, que respeita a diversidade e a encara como um fator de riqueza e 
de progresso; Incentivar o trabalho colaborativo (entre os alunos) e os relacionamentos 
interpessoais (formais e informais); Estimular a curiosidade, o interesse e a motivação 
dos alunos; Criar oportunidades de conhecimento, investigação, inclusão, inovação e 
desenvolvimento; Permitir aos alunos o autorreconhecimento do seu valor, enquanto 
agentes ativos e transformadores da sociedade a que pertencem; Contribuir para a 
formação de uma consciência mais atenta, sensível, aberta, esclarecida e crítica, a partir 
da realização de tarefas diversas, que assentam na perspetiva de uma cidade (Figueira 
da Foz) mais verde, sustentável e inclusiva. 
O Projeto integra momentos distintos, mas que se interligam e têm como suporte o teor 
de dois documentos, a saber: “Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com 
Deficiência 2021-2025” e “2022 - Ano Europeu das Cidades Mais Verdes”. 
Metodologias: Pesquisas na internet e documentos diversos, ilustrativos da Figueira da 
Foz num tempo passado; visita à cidade da Figueira da Foz, para obter a perceção do 
agora, de modo a comparar e a perspetivar o futuro, em termos de sustentabilidade 
ambiental e de inclusão; Elaboração de convite e entrevista com o Sr. Presidente da 
Câmara Municipal da Figueira da Foz; Caminhada na Floresta da Serra da Boa Viagem, 
com intenção de contribuir para a preservação dos espaços verdes, cuidando dos 
mesmos, com a colaboração de elemento(s) da Associação Trilhos Boa Viagem (ATBV) e  
inspirada na rubrica de sensibilização ambiental Minuto Verde, produzida pela Quercus 
e emitida na RTP1; Gravação de um vídeo, com fotos, filmagens e música de fundo 
original, letra e música da autoria, respetivamente, dos docentes de Educação Especial 
e Educação Musical, da turma 5.º7, no âmbito do Projeto da Quercus “Minuto Verde”. 
Estas etapas traduzem-se numa mais-valia para os alunos reconhecerem que “só uma 
sociedade que inclui todas as pessoas pode concretizar o seu verdadeiro potencial e que 
os desafios que se colocam à inclusão das pessoas com deficiência são de natureza muito 
diversificada. Essa diversidade de partida deve ser tida em conta no desenho das 
medidas de política pública”. Os alunos sabem que é importante AGIR para transformar, 
e a participação, com bastante entusiasmo, neste Projeto que implica parcerias com as 
autarquias locais, nomeadamente, a Câmara Municipal da Figueira da Foz; ATBV e a 
Quercus, é uma oportunidade para o mostrarem. 


