


 

 

 

Mensagem 

 

Continuamos ainda a encontrar na sociedade atual situações de 

vulnerabilidade que fragilizam a própria comunidade e todos os seus 

membros e que permitem a exclusão. Ora encontrar diferentes formas 

de combater estas situações de vulnerabilidade é uma função essencial 

de toda a Sociedade, que é chamada a desenvolver estratégias e 

programas promotores de inclusão. 

Assim sendo, é essencial uma análise holística desta situação e uma 

resposta dinâmica e criativa que garanta que as pessoas em risco 

possam aceder às oportunidades e aos recursos necessários para 

participarem de forma plena nas diversas esferas da vida e beneficiem 

de um nível de qualidade e de bem-estar considerado normal na 

sociedade em que se encontram inseridos. 

É uma questão de abertura, enquanto sensibilidade para identificar as 

manifestações e situações de fragilidade, de insatisfação e também para 

reconhecer a diversidade existente como fator de enriquecimento e 

promoção da pessoa e da cidadania. 

A implementação e o desenvolvimento de projetos que contribuem 

para a qualidade educativa, proporcionando a todos oportunidades de 

aprendizagem e qualificação ao longo da vida é uma opção que visa 

promover a equidade e a inclusão. Pretendemos, por isso, com esta 

iniciativa contribuir para a valorização das pessoas, independentemente 

de qualquer diferença, para a criação de estruturas que possibilitem a 

tomada de decisões que afetam cada um na sua singularidade e para a 

disponibilização de oportunidades e recursos para que todos possam 

realizar-se como pessoas e como cidadãos. 

 

 

O Diretor Regional de Educação 

 

 

 

 

(Marco Paulo Ramos Gomes) 
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26 de novembro    

Conferência de Imprensa 

 

Hora: 11h00 

Local: Hotel Four Views Baía | Sala Monumental, Piso 1 

Momentos: 

� Momento artístico DrumBam Kids | Centro de Reabilitação 

Psicopedagógica da Sagrada Família 

� Exibição do spot publicitário “Porque a diferença ainda existe…” do 

evento: Inclusão - Semana Regional da Pessoa com Necessidades 

Especiais 

� Entrega de prémios aos vencedores do concurso de ideias “Lema do 

evento: Inclusão - Semana Regional da Pessoa com Necessidades 

Especiais 2015” 

� Apresentação do evento: Inclusão - Semana Regional da Pessoa com 

Necessidades Especiais 

 

 

 

26 de novembro a 9 de dezembro 

Spot “Porque a diferença ainda existe” 

 
Data: 26 e 30 de novembro, 3, 4, 7 e 9 de dezembro 

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

Educação (www.madeira-edu.pt/dre)  
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A diferença está no olhar 

A mudança numa atitude! 

 

 

3 de dezembro   

Abertura oficial | Profundum 

 

Dia: 3 de dezembro 

Hora: 13h45 

Local: Grutas de São Vicente  

Serviços: Centro de Apoio Psicopedagógico (CAP) e Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) de Câmara de Lobos, Centro de Apoio 

Psicopedagógico e Centro de Atividades Ocupacionais da Ribeira Brava e 

Centro de Apoio Psicopedagógico e Centro de Atividades Ocupacionais 

de São Vicente / Porto Moniz 

 

Momentos: 

Sala de exposições 

� 13h45 | Receção aos convidados 

� 13h45 | Momento artístico do grupo PanCAOTuques (utentes do CAO 

de São Vicente e Esmeralda Correia, aluna da Escola Básica e Secundária 

D. Lucinda Andrade)  

� 14h00 | Discursos protocolares de abertura 

� 14h30 | Interpretação do tema “Livre” pelos alunos da Escola Básica 

do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lourencinha 

 

 

DDiarte 
Padrinhos da SRPNE 
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Grutas 

� 14h45 | Visita às Grutas 

 

Galerias internas das Grutas 

� Declamação do Hino à Diferença com acompanhamento instrumental 

de guitarra - Associação Crescer Sem Risco e CAO de São Vicente  

 

Lago dos Desejos  

� Interpretação do tema musical Hallelujah: 

� Guitarra: Gonçalo Silva, aluno do Conservatório - Escola das Artes 

da Madeira, Eng.º Luíz Peter Clode 

� Voz: Esmeralda Correia, aluna da Escola Básica e Secundária D. 

Lucinda Andrade 

� Dança: Joana Caetano e Bárbara Matos, bailarinas da Associação 

dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença  

 

Sala de exposições 

� 15h30 | Atuação do grupo Do mar à serra (CAO de Câmara de Lobos) 

� 15h45 | Exposição de Fotografia Pontos de Fuga, de Fátima 

Vasconcelos (CAO da Ribeira Brava)   

� 16h00 | Lanche convívio  
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Se no final de contas o que conta nesta vida é a felicidade, sempre que visito o 

Centro de Atividades Ocupacionais do Porto Santo trago uma lição de vida: 

Não precisamos de muito para sermos felizes. Depende só de cada um de nós. 

Mas se para alguns a felicidade é uma escolha, outros precisam de meios, 

precisam de uma mão. Uma mão que lhes devolva a oportunidade retirada 

muitas vezes à nascença de poderem ser, estar, ter, de poderem sentir. Somos 

todos um só!  

Dou-vos a minha mão! Obrigada pelos abraços. 

 

4 de dezembro   

Incluir na Igualdade 

 

Hora: 14h30 

Local: Largo do Pelourinho e Centro da cidade  

Serviço: Centro de Apoio Psicopedagógico (CAP) e Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) do Porto Santo  

 

Momentos: 
 

Largo do Pelourinho 

� 14h30 às 17h00 | Exposição de produtos do CAO do Porto Santo 

 

Ruas da cidade do Porto Santo 

� 15h00 às 16h00 | Sensibilização para a inclusão pelos alunos dos 3.º e 

4.º anos dos estabelecimentos de educação do concelho   

 

Largo do Pelourinho 

� 16h15 | Interpretação dos temas “Um sonho sem barreiras” e “Um 

amigo especial” pelos alunos e utentes do CAO do Porto Santo  

� 16h30 | Lanche convívio  

Rubina Brito  

Madrinha da SRPNE 
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Que sejam as nossas mãos duas mãos cheias de tudo. Que o nosso peito estale 

de horror a cada gesto de indiferença; e os nossos olhos se inundem do quente 

espanto de sermos tantos e todos cerzidos, com linha igual, à mesma pele. 

Sejamos círculo atado em laço firme. Colo amplo, seguro, onde pousam 

exaustas de alegria as crianças que esgotaram a tarde. Sejamos têmpera feita 

de esperança. E que seja, por fim, tudo isto regra. Sem exceção. 

 

4 de dezembro   

Entrega dos certificados aos finalistas do Serviço Técnico  

de Formação Profissional 

 

Hora: 15h00 

Local: Hotel Four Views Baía | Sala Monumental, Piso 1 

Serviço: Serviço Técnico de Formação Profissional  

 

Momentos:  

� Atuação do aluno Rodrigo Freitas ao violino acompanhado ao piano 

pela Professora Nana Khachkalyan, com a obra Kreisler - Siciliana e 

Rigodon  

� Entrega dos certificados aos formandos finalistas do Serviço Técnico 

de Formação Profissional das ações formativas/cursos: Pintor de 

veículos; Mecânico de automóveis ligeiros; Cozinheiro; 

Pasteleiro/padeiro; Operador de jardinagem; Operador agrícola; 

Carpinteiro de limpos; Assistente administrativo; Empregado de 

andares; Agricultura/jardinagem; Auxiliar administrativo; Auxiliar de 

cozinha; Eletricidade/eletrónica e Reparação de automóveis. 

Susana Figueiredo 
Madrinha da SRPNE 
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Grandeza não existe onde não há Simplicidade, Bondade e Verdade de viver… 

Partilhar é um ato inteligente de Amor ao Próximo. 

 

4 de dezembro   

Perspetivas: exposição | desfile de moda | jantar solidário 

 

Hora: 17h30   

Local: Hotel Four Views Monumental | Zona de Conferências, Piso 2 

Serviços: Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos da Madeira, 

Associação dos Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da 

Madeira, Associação Portuguesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo, Centro de Atividades Ocupacionais do 

Funchal (Santo António e São Pedro), Centro de Reabilitação 

Psicopedagógica da Sagrada Família, Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-

Escolar Professor Eleutério de Aguiar, Núcleo de Inclusão pela Arte, 

Serviço Técnico de Formação Profissional, Serviço Técnico 

Socioeducativo de Apoio à Deficiência Profunda e Serviço Técnico de 

Educação para a Deficiência Intelectual e Motora 

 

Momentos:  

� 17h30 | Inauguração da exposição de arte Inclui-me  

� Mostra de arte que congrega peças desenvolvidas por jovens com 

necessidades especiais, na área das artes plásticas, telas, madeiras 

desenho, escultura e fotografia. 

 

Octávio Freitas 
Padrinho da SRPNE 
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� 18h30-19h30 | Desfile de moda inclusivo 

� Atividade que congrega sinergias entre um estilista madeirense e 

diversas empresas na área da moda e do pronto-a-vestir, que visa 

uma mudança de paradigma e um novo olhar sobre as pessoas com 

necessidades especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com apresentação de  

Valentina Jesus  
 

� 20h00| Jantar solidário - Chef Octávio Freitas 

� Para apoio a próteses auditivas e implantes cocleares para crianças 

surdas, com dificuldades socioeconómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Reconhecer a diferença, aceitá-la, atender às necessidades de cada indivíduo e 

respeitá-lo nas suas escolhas, estes são os princípios para a construção de uma 

sociedade inclusiva.  

 

7 de dezembro   

Peddy-papper das acessibilidades 

 

Hora: 14h00 

Local: Vila da Ponta do Sol e Centro Cultural John dos Passos 

Serviços: Centro de Apoio Psicopedagógico e Centro de Atividades 

Ocupacionais da Ponta do Sol e Centro de Apoio Psicopedagógico da 

Calheta  

 

Momentos: 

Centro Cultural John dos Passos 

� 14h00 | Concentração dos participantes 

 

Vila da Ponta do Sol 

 � 14h30 | Peddy-papper das acessibilidades pelos serviços da vila 

 

Centro Cultural John dos Passos 

� 14h30 | Atividades de sensibilização e demonstração de Capoeira 

 � 16h00 | Lanche convívio 

 

Marta Cília  
Madrinha da SRPNE 
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Que a prática da inclusão esteja sempre presente na vida das pessoas 

singulares e das empresas, que gratuita e generosamente podem contribuir 

para a felicidade de pessoas com necessidades especiais e suas famílias. 

   

9 de dezembro   

Sessão de Encerramento - O que nós somos - 

 

Hora: 10h45 

Local: Centro Paroquial de Santa Cruz  

Serviços: Centro de Apoio Psicopedagógico (CAP) e Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) de Santa Cruz, Centro de Atividades Ocupacionais 

da Camacha, Centro de Apoio Psicopedagógico e Centro de Atividades 

Ocupacionais de Machico e Centro de Apoio Psicopedagógico e Centro 

de Atividades Ocupacionais de Santana 

 

Momentos:  

 

� O QUE NÓS SOMOS 

 � Tema: Jorney to the sun (José Magalhães) 

 � Coreografia: CAO de Machico 

 

� Somos SORRISOS… 

 � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Santa Cruz 

 � Tema: Because I’m happy (CAO da Camacha) 

 � Coreografia: CAP de Santa Cruz 

 

 

 

José Ornelas 
Padrinho da SRPNE 
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� Somos ABRAÇOS…  

  � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Santa Cruz 

 � Tema: São dois braços, são dois braços (CAO da Camacha) 

 � Coreografia: CAO de Santana 

 

� Somos CARINHO… 

 � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Santana 

  � Tema: O girafa Apaixonado (adaptação de um tema  

de Rui Reininho) 

 � Coreografia: CAP de Machico 

 

� Somos ENERGIA… 

 � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Santana 

 � Tema: I gotta a felling (CAO da Camacha) 

 � Coreografia: CAO Machico 

 

� Somos DIÁLOGO… 

 � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Machico 

 � Música: Marry you (CAO da Camacha) 

 � Coreografia: CAO de Santana 

 

� Somos CRIATIVIDADE 

 � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Santana 

 � Tema: Pantera cor-de-rosa (CAO da Camacha) 

 � Coreografia: CAO de Santana  

 

� Somos TRADIÇÃO… 

 � Projeção: Utentes do CAO e alunos do CAP de Machico 

 � Temas tradicionais (CAO da Camacha) 

 � Coreografia: CAO da Camacha 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Com a participação especial  

de Sofia Petito 
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Que sejam as nossas mãos duas mãos cheias de tudo. Que o nosso peito estale 

de horror a cada gesto de indiferença; e os nossos olhos se inundem do quente 

espanto de sermos tantos e todos cerzidos, com linha igual, à mesma pele. 

Sejamos círculo atado em laço firme. Colo amplo, seguro, onde pousam 

exaustas de alegria as crianças que esgotaram a tarde. Sejamos têmpera feita 

de esperança. E que seja, por fim, tudo isto regra. Sem exceção. 

 

9 de dezembro   

Torneio de apuramento de Boccia 

 

Dia: 9 de dezembro 

Hora: 14h00 às 17h00 

Local: Pavilhão do Funchal 

Serviço: Núcleo de Atividade Motora Adaptada  

Participantes: Alunos de estabelecimentos de educação e ensino e 

utentes provenientes de Centros de Atividades Ocupacionais dos vários 

concelhos da Região Autónoma da Madeira e de instituições - 

Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, Associação Portuguesa de 

Deficientes - Delegação da Madeira e Centro de Reabilitação 

Psicopedagógica da Sagrada Família (elegíveis para a modalidade).                                     

 
 

 

 

 
 

 

Susana Figueiredo 
Madrinha da SRPNE 




