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Mensagem 

 

Ao longo de mais de 50 anos de intervenção na área da Educação 

dedicada a pessoas com necessidades especiais, a Região Autónoma da 

Madeira constitui um caso exemplar, cuja experiência é alvo de 

referências altamente positivas à escala nacional e internacional. 

Para que assim seja, afigura-se decisivo o trabalho, dedicação e 

competência dos Recursos Humanos envolvidos no setor. É, pois, 

devida uma palavra de gratidão a todos quantos contribuem, dessa 

forma, para o desenvolvimento harmonioso da nossa Sociedade, bem 

como às Famílias que encontram nesta intervenção educativa 

altamente especializada fonte de apoio, estímulo e integração. 

Acreditando que a Semana Regional da Pessoa com Necessidades 

Especiais será, uma vez mais, repleta de êxito, resta-nos saudar 

vivamente todos quantos a tornam possível. 

 

 

 

 

Jorge Carvalho 

O Secretário Regional de Educação 
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Mensagem 

 

A Semana Regional da Pessoa com Necessidades Especiais (SRPNE) 

continua a ser, ainda hoje, uma ocasião privilegiada para sensibilizar 

todos os agentes educativos e a comunidade em geral para a 

necessidade da aceitação, reconhecimento, inclusão e valorização das 

diferenças no contexto da promoção da equidade e da justiça. 

A sigla SRPNE bem podia significar Sem Relação Pessoal Não És, ou 

seja, só na relação com os outros, que são diferentes de mim, tenho a 

possibilidade, a oportunidade e a capacidade de construir a minha 

identidade própria, específica e distinta de todos os outros 

(alteridade). Assim, a diferença tem que ser vista, perspetivada, 

assumida e vivida não como algo que inferioriza ou engrandece quem 

quer que seja, mas como uma realidade que enriquece e 

complementa. 

Ser-com-os-outros-no-mundo é, então, o modo próprio das pessoas 

exercerem e experimentarem a humanidade da sua natureza. 

A SRPNE é também um momento propício para lembrar todos os que, 

com o seu empenho, dedicação, profissionalismo e competência 

contribuíram e contribuem para que as escolas se constituam “ilhas” 

de acolhimento e de encontro e em todas elas se possam desenvolver 

e implementar, para todos os alunos, respostas inclusivas. 

Não basta pensar fazer a diferença e querer a mudança, é preciso 

efetivamente agir. A realidade assim exige, os alunos assim merecem, 

a sociedade assim espera. 

Tão importante como garantir a todas as crianças o acesso à educação, 

é garantir igualmente a todas o acesso ao sucesso educativo.  

É isso que se pretende concretizar, com o olhar no horizonte de futuro 

que motiva hoje a fazer o que ainda não foi feito... 

Marco Gomes 

O Diretor Regional de Educação 
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4 e 7 de dezembro 

 

Atividade: Spot Diferença + Equidade = Inclusão 

Data: 4 e 7 de dezembro 

Local: RTP Madeira, Facebook e página web da Direção Regional de 

Educação (www.madeira-edu.pt/dre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madeira-edu.pt/dre
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4 de dezembro   

Funchal 

 

Local: Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes  

Horário: 10h00 

Momentos: 

 Alocuções iniciais 

 | Presidente do Governo Regional 

 | Secretário Regional de Educação 

 | Diretor Regional de Educação 

| Presidente do Conservatório, Escola Profissional das Artes da 

Madeira - Eng.º Luiz Peter Clode 

 Espetáculo inclusivo inspirado na época natalícia, com 

performances artísticas nas áreas da música, do teatro e da dança, 

protagonizado pelos alunos dos cursos profissionais do 

Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng.º Luiz 

Peter Clode. 

 

 

Atividade: Espetáculo musical inclusivo 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de 

Carvalho  

Horário: 14h30 

Momentos: 

 Hino à Diferença. 

 Dança do Abraço. 

 Momento de braguinhas. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 
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5 de dezembro   

Câmara de Lobos 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Quinta 

Grande 

Horário: 10h00 

Momentos: 

 Gincana da Inclusão | Estação de perceção sensorial “Olhos 

vendados”; estação de consciencialização para a mobilidade 

reduzida - utilização de cadeiras de rodas/canadianas; estação da 

pintura de inclusão - experimentação de pintura com diferentes 

partes do corpo.                                                   

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 Entrega de balões.  

 

Ribeira Brava 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Ribeira 

Brava 

Horário: 11h30 

Momentos: 

 Dramatização/Interpretação de uma canção, interpretada pelo 

Grupo Coral e Instrumental da escola. 

 Projeção de fotos e vídeo Antes e Depois referentes a ajudas 

técnicas, doadas pela Associação de Desenvolvimento da Ribeira 

Brava (ADBRAVA). 
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 Entrega de cadeira de rodas a uma aluna e outros produtos de 

apoio (ADBRAVA). 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 

Porto Moniz 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto 

Moniz 

Horário: 14h30 

Momentos: 

 Apresentação da canção Eu sou especial. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-             

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 

São Vicente 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São 

Vicente (edifício dos Lameiros) 

Horário: 16h00 

Momentos: 

 Circuito sensorial. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 
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6 de dezembro   

Porto Santo 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Porto Santo 

Horário: 09h00 

Momentos: 

 Dança: A Roda da Inclusão. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 

 

Local: Externato Nossa Senhora da Conceição 

Horário: 10h00 

       Momentos: 

 Dramatização: Presente. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Campo 

de Baixo 

Horário: 11h00 

Momentos: 

 Dramatização: A Quinta da Amizade. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 
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Ponta do Sol 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo dos 

Canhas 

Horário: 10h00 

Momentos:  

 Espetáculo inclusivo 

 | Dança inclusiva com as crianças do pré-escolar e 2.º ano. 

                                            | Poema declamado pelos alunos do 1.º ano. 

                                              | Interpretação da canção Beautiful de Christina Aguilera. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-             

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 

Calheta 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Ladeira 

e Lamaceiros  

Horário: 11h30 

Momentos: 

 Sentir a Diferença - Percurso sensorial. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-            

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 
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Funchal 

 

Atividade: Apuramento de Boccia 

Local: Pavilhão do Funchal 

Horário: 14h00 

 

 

Local: Serviço Técnico de Educação Especial  

Horário: 15h00 

Momento: 

 Uma Aventura Especial… com Polybat e Slalom 
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7 de dezembro   

Machico 

 

Local: Centro Cívico do Caniçal (organização da Escola Básica do 1.º 

Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Caniçal) 

Horário: 09h30 

Momentos: 

 Dramatização: No Reino da Inclusão.  

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-             

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 Hino Um Mundo sem Barreiras. 

 

Santana 

 

Local: Externato Sagrada Família  

Horário: 11h00 

Momentos: 

 Interpretação da canção A diferença é o que nos une. 

 Experimentando o Boccia.  

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-             

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 
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Santa Cruz 

 

Local: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Camacha  

Horário: 14h30 

Momentos: 

 Peça de teatro E se fosse contigo? 

  Canção Ser diferente é normal. 

 Experienciar os Sentidos | dinamização de atividades lúdico-             

-desportivas, que proporcionem experiências sensoriais, com o 

propósito de despertar um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 
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Rodrigo é um rapaz simpático, gosta de 

estar com os seus colegas, tem um sorriso 

fácil, emociona-se frequentemente, gosta 

de estar na escola e de falar com os seus 

professores. Um rapaz como tantos 

outros, não fosse o facto de ter nascido 

com uma deficiência motora que torna o 

seu dia a dia diferente do dos outros.  

Esse facto não o impede de levar uma vida 

feliz e cómoda, nem de fazer o que muitos 

outros jovens com a sua idade fazem. Por 

isso, no final do 1.º período, antes do 

Natal, nada o faria desistir de acompanhar 

uma visita de estudo ao coração da 

floresta Laurissilva. Terreno difícil para 

alguém como ele, mas que não o 

desmotivou. 

Mal sabia que essa visita iria ficar 

marcada na sua memória para sempre e 

que os verdadeiros amigos se revelam nas 

ocasiões mais inóspitas. Uma visita que 

iria mudar a sua vida para sempre. 

 

9 de dezembro   

Funchal 

 

Local: FNAC 

Horário: 11h00 

Momentos: 

 Alocuções iniciais 

| Secretário Regional de Educação 

| Diretor Regional de Educação 

 Entrega de prémios do Concurso “Lema da Semana Regional da 

Pessoa com Necessidades Especiais”. 

 Apresentação do conto Um acampamento de sonho… Conto para 

sensibilizar 
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Coordenação do professor Sandro Nóbrega, ilustrações da designer 

Luísa Spínola e coautoria dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico 

das seguintes escolas: 

 Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar 

Professor Francisco M. S. Barreto, Fajã da Ovelha 

 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre 

 Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva   

 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal   

 Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol 

 Escola Básica e Secundária do Porto Moniz 

 Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas 

Branco, Porto Santo 

 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João J. G. Andrade,  

Campanário               

 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Alfredo F. Nóbrega Júnior   

 Escola Básica e Secundária Bispo D. M. F. Cabral 

 Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade      

 

Este conto é o resultado do desafio que a Direção Regional de 

Educação lançou às escolas do 3.º ciclo do ensino básico para que os 

alunos refletissem sobre as temáticas dos direitos das pessoas com 

deficiência, a igualdade de oportunidades e a inclusão.  

Narração: professora Leda Pestana | Acompanhamento musical: 

professor Gabriel Freitas | Direção de Serviços de Educação Artística 

e Multimédia  

Apresentação do ebook áudio: Graça Faria | Divisão de 

Acessibilidade e Ajudas Técnicas 


