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“Concurso “Escola Alerta!” 2015/2016” 

 

“13ª Edição” 

 

O Concurso “Escola Alerta!” acessibilidade a todos existe desde 2003/2004 

com o intuito de construir uma “sociedade mais igualitária e solidária” e 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.” 

 

“O Concurso “Escola Alerta!” privilegia: 

- O desenvolvimento dos princípios consignados na Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(http://www.inr.pt/content/1/1187/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-

com-deficiencia) e na Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 

Participação das Pessoas com Deficiência 

(http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/lei_38_2004.htm); 

- 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 apresentação de propostas de solução exequíveis e inovadoras para as 

barreiras ao exercício dos direitos das pessoas com deficiência; 

- A integração da opinião, posição ou perspetiva das pessoas com deficiência 

nos trabalhos realizados;  

- O envolvimento da comunidade educativa e/ou exterior à Escola; 

- A divulgação dos trabalhos realizados junto de agentes diversos.” 



 

2 

 

“O Concurso “Escola Alerta!” é um projeto que integra duas componentes, 

uma componente de reflexão e outra de concurso. 

 

Componente de reflexão: 

Esta componente é a que dá forma ao projeto e consiste na abordagem de 

temas relacionados com a problemática da deficiência e, em particular, com as 

questões das barreiras discriminatórias que impedem a plena participação e a 

inclusão social das pessoas com deficiências ou incapacidade.” 

 

“Componente concurso: 

Esta consiste na participação ativa dos alunos no respeitante à superação da 

discriminação de que são alvo as pessoas em geral e em particular as pessoas 

com deficiência, através da realização e divulgação de trabalhos que consistam 

no desenvolvimento dos princípios consignados na Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei de Bases da 

Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com 

Deficiência, mediante a apresentação de propostas de solução exequíveis e 

inovadoras para a sua concretização.” 

 

(“NOTA EXPLICATIVA CONCURSO “ESCOLA ALERTA!” 2015/2016”, INR, 

I.P. (http://www.inr.pt), 2016 (adaptado) 

 

“Artigo 2.º do Regulamento” 

 

“Objetivos” 

 

“Este Concurso visa: 

 

1. Sensibilizar e mobilizar os alunos para a igualdade de oportunidades e para 

os direitos humanos, em particular os direitos das pessoas com deficiência. 

 

2. Sensibilizar e mobilizar os alunos para a participação na superação da 

discriminação de que são alvo as pessoas em geral e em particular as 

pessoas com deficiência. 

 

3. Promover a participação das escolas e da comunidade na construção de 

uma sociedade para todos. 

 

4. Divulgar trabalhos elaborados por alunos sob a orientação pedagógica de 

docentes, que consistam no desenvolvimento dos princípios consignados na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e na Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 

Participação das Pessoas com Deficiência, mediante a apresentação de 

propostas de solução exequíveis e inovadoras para a sua concretização.” 
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A nossa Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade candidatou-se a 

este Concurso com alunos do 12º C do ensino secundário. Assim, concorremos 

à Categoria 2, na qual apresentámos o trabalho dos alunos do 12º C, ensino 

secundário, intitulado “A LEITURA É PARA TODOS!” – “OS ALUNOS DA 

PROFESSORA SOFIA” (BRAILLE E NEGRO AMPLIADO) - “Escola Alerta!” 

2015/2016. 

O trabalho do 12º C para além de conter texto é acompanhado de suporte 

audiovisual. Este foi realizado em grupo pelos jovens, com a orientação da 

docente Mónica Lobo. 

A escola assegurou que foi respeitado o direito à imagem, pois o trabalho 

contém fotografias ou imagens de pessoas. 

 

I – Designação do Trabalho: “A LEITURA É PARA TODOS!” – “OS ALUNOS 

DA PROFESSORA SOFIA” (BRAILLE E NEGRO AMPLIADO). 

II – Objetivos do Trabalho: - Sensibilização dos alunos para as questões da 

deficiência; - Sensibilização dos alunos para a igualdade de oportunidades e 

para os direitos humanos, em particular os direitos das pessoas com 

deficiência; - Participação no combate à discriminação de que são alvo as 

pessoas com deficiência ou incapacidade; - Promoção da participação da nossa 

escola e da nossa comunidade escolar na construção de uma sociedade para 

todos; - Desenvolver boas práticas da promoção da leitura inclusiva tendo em 

conta as capacidades e necessidades individuais de cada aluno; - Dotar a nossa 

biblioteca EBSDLA de recursos adequados, em diferentes formatos acessíveis: 

Braille e Negro Ampliado; - Divulgar, de forma acessível, conteúdos 

relacionados com os cuidados básicos de saúde, cuidados de higiene; - Tornar a 

biblioteca da nossa escola mais inclusiva aos alunos com baixa visão e cegos. 

III – Metodologia utilizada na realização do trabalho: Pesquisa de informação e 

imagens sobre o tema em fontes diversas, nomeadamente na internet (jornais, 

revistas, sites de organizações nacionais e internacionais, entre outros); Leitura, 

análise e interpretação de todos os documentos pesquisados; Seleção da 

informação e enquadramento no tema (história); Elaboração da história; 

Elaboração de uma apresentação oral e escrita; Escrita da história em dois 

formatos “Braille” e “Negro Ampliado”; Visita de Estudo à Divisão de 

Acessibilidades e Ajudas Técnicas – DAAT – Funchal; Entrega da história em 

dois formatos “Braille” e “Negro Ampliado” na biblioteca da escola EBSDLA; 

Elaboração de uma apresentação em formato “Movie Maker”. 

IV – Recursos utilizados: jornais, revistas, computadores, projetor multimédia, 

internet, todos os recursos e materiais disponibilizados pela DAAT, papel, 

impressoras e demais material escolar. 

V – Resultados obtidos (pontos fortes: Enquanto alunos do 12º ano sentimo-nos 

motivados e muito empenhados com a temática a abordar, tal como com a 

elaboração por etapas, ao longo do ano letivo, deste trabalho. Deste modo, 

esperamos contribuir para uma leitura mais inclusiva, pois a leitura é para 

todos. Para além disso, gostámos imenso da visita de estudo, já que foi um 
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momento enriquecedor de aprendizagem e interação coletiva da turma com as 

técnicas da DAAT. Logo, a avaliação global é muito positiva). 

 

Parceira / entidade externa à escola que esteve envolvida no projeto: “Divisão 

de Acessibilidades e Ajudas Técnicas - DAAT – Funchal”. 

 

O trabalho está divulgado nos agentes locais, nomeadamente na autarquia 

(Câmara Municipal de São Vicente), no serviço CPCJ de São Vicente, na 

Delegação Escolar de São Vicente e todas as Escolas do 1º Ciclo de São Vicente, 

no Centro de Atividades Ocupacionais de São Vicente, no Centro de Apoio 

Psicopedagógico de São Vicente e toda a Comunidade Escolar da EBSDLA, 

através da publicitação online. 

O nosso trabalho candidato está divulgado na Internet, na página web da nossa 

escola, cujo endereço (URL) é http://www.ebsdla.com.pt/ e no endereço 

https://youtu.be/YAxB_1FY1Yg(https://www.youtube.com/watch?v=YAxB_1F

Y1Yg&feature=youtu.be) e foi disponibilizado ao INR, I.P., com uma Memória 

Descritiva e a identificação da parceira / entidade externa à escola que esteve 

envolvida no projeto “Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas - DAAT – 

Funchal”. Estes conteúdos estão disponíveis na página web 

http://www.ebsdla.com.pt/, possibilitando assim uma mais ampla divulgação 

dos mesmos. 

 

Constituição do Júri da nossa Escola: 

•Ana Paula de Freitas Teixeira Catanho (Escola Básica e Secundária Dona 

Lucinda Andrade) / Vice-Presidente do Conselho Executivo 

•Maria do Céu Leça de Freitas (Escola Básica e Secundária Dona Lucinda 

Andrade) / Coordenadora dos Projetos 

•Sónia Maria Martins da Costa (Escola Básica e Secundária Dona Lucinda 

Andrade) / Coordenadora dos Projetos 

 

Calendarização 

ATIVIDADES PRAZOS – Ano 2015/2016 

2. Entrega dos trabalhos na escola Até 01 de abril 

3. Reunião do júri da escola e classificação dos 

trabalhos 
Até 11 de abril 

4. Entrega dos trabalhos no INR, I.P. Até 15 de abril 

5. Reunião do Júri Nacional e classificação dos 

trabalhos 
Entre 2 e 13 de maio 

6. Divulgação e entrega dos prémios nacionais Em data a definir 

 

O trabalho apresentado a concurso ““A LEITURA É PARA TODOS!” – “OS 

ALUNOS DA PROFESSORA SOFIA” (BRAILLE E NEGRO AMPLIADO) - 

http://www.ebsdla.com.pt/
https://youtu.be/YAxB_1FY1Yg
https://www.youtube.com/watch?v=YAxB_1FY1Yg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YAxB_1FY1Yg&feature=youtu.be
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“Escola Alerta!” 2015/2016, CATEGORIA 2 - (3.º ciclo e Secundário), Escola 

Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade – São Vicente salvaguarda os 

direitos de autor. 


