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Nome da 
atividade 

Descrição Objetivos do PAA Público Alvo 
Local de 

Realização 
Data Mês Escolas 

Anos de 
escolarid
ade/ciclo

s 

Turmas 
Dinamiza

dores 

Comemoraç
ão do Dia 
Internacion
al da Pessoa 
com 
Deficiência 

Ação de 
Sensibilização 
para a 
problemática do 
Autismo, através 
de visualização e 
debate de uma 
animação em 
suporte 
informático 
alusiva ao tema. 
Exposição com 
trabalhos 
realizados pelas 
turmas sobre 
este tema na 
celebração do 
Dia da 
Conciencializaçã
o para o Autismo 
(2 de abril). 

C)  Desenvolver o Espirito 
de Cidadania D) Incluir 
plenamente os alunos 
com NEE G) Promover a 
cooperação entre os 
membros da 
comunidade educativa 

Alunos da EB 
da 
Encarnação 

EB da 
Encarnação 

03/12/2
021 
04/04/2
022 

Dezembr
o 2021 e 
Abril 
2022 

EB da 
Encarnação 

1º, 2º, 3º 
e 4º 

Todas Professor
es de 
Educação 
Especial: 
Ana Rita 
Ferreira e 
Geraldo 
Fernandes 
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Dia 
Internacion
al da Pessoa 
com 
Deficiência 

- Apresentação 
de um pequeno 
PowerPoint e de 
um breve filme, 
aos alunos da 
escola, de modo 
a sensibilizá-los 
para o tema em 
questão. 
 -Visualizar um 
vídeo sobre 
pessoas cegas ou 
baixa visão  e 
pessoas surdas; 
- Simulacro com 
cadeira de rodas, 
para os alunos da 
escola, 
explorando as 
barreiras/facilita
dores 
arquitetónicas 
do centro 
escolar.   
- Neste evento, 
promover-se-ão 
momentos de 
inclusão e de 
partilha entre 
todos os 
participantes. 

- Dar a conhecer algumas 
das limitações que uma 
pessoa com deficiência 
motora no seu dia a dia. 
- Dar a conhecer outras 
formas de comunicação: 
Língua gestual; 
Braille- Sensibilizar os 
alunos para as 
barreiras/facilitadores 
arquitetónicos da escola. 
 
 
- Promover momentos 
de inclusão. 
- Reconhecer as 
capacidades de pessoas 
portadoras de 
deficiência. 
 - Partilhar experiências e 
igualdade de 
oportunidades entre 
todos os participantes. 
 
- Desenvolver o espírito 
de cidadania. 

Alunos das 
turmas 1.º 
Ciclo 

EB/JI da 
Ericeira 

29/11/2
021 a 
3/12/20
21 

Novemb
ro e 
Dezembr
o 

EB/JI da 
Ericeira 

1º, 2º, 3º 
e 4º 

Todas Professor
es de 
Educação 
Especial: 
Paula 
Calado, 
Otília 
Alves e 
Miguel 
Termentin
a 
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Dia Mundial 
da 
Conscientiza
ção sobre a 
Acessibilida
de (terceira 
quinta-feira 
do mês de 
maio) 

- Visionamento 
de duas 
pequenas 
animações, uma 
que mostra a 
dificuldade de 
acessibilidade na 
rua e nos 
transportes 
públicos das 
pessoas 
portadoras de 
deficiência e 
outra de uma 
menina surda 
que quer ser 
bailarina 
- Apresentação 
de diferentes 
situações de 
acessibilidade, 
por exemplo, na 
rua, nos edifícios, 
na praia, no 
desporto, no 
espaço digital 
- Contacto com 
diferentes tipos 
de desporto 
adaptado com a 
visita à escola da 
Federação 
Portuguesa de 
Desporto para 
Pessoas com 

- Assinalar o Dia Mundial 
da Conscientização sobre 
a Acessibilidade  
- Aumentar a 
conscientização a 
respeito da 
acessibilidade das 
pessoas com 
deficiências, com 
necessidades especiais 
ou limitações  
- Dar a conhecer 
sociedade digital justa e 
inclusiva 
- Divulgar o desporto 
inclusivo 
 

Alunos da 
E.B. da 
Freguesia da 
Carvoeira 

Biblioteca, 
Sala de 
aula e 
Ginásio 

2 a 31 
de maio 

maio 
2022 

E.B. da 
Freguesia da 
Carvoeira 

Pré e 1.º 
Ciclo 

Todas (3 
da pré e 
5 do 1.º 
ciclo) 

Professor
a da 
educação 
especial 
Carla 
Inácio, 
com a 
colaboraç
ão da 
FPDD e da 
TSEER do 
CRI da 
Apercim 
Sofia Cruz 
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Deficiência 
(FPDD) e a 
dinamização de 
jogos adaptados 
com a TSEER do 
CRI 

Dia da 
Unidade 

Desporto 
adaptado: Boccia 
e Polybat: 
Participação 
conjunta dos 
alunos  
dos CAA 1 e 2, 
com as turmas 
de 5º Ano A, B e 
C. Esta 
dinamização  
destina-se ao 
desenvolvimento 
das referidas 
atividades numa 
interação 
 entre os alunos 
dos CAA e 
respetivas 
turmas. 
 
 

- Promover a inclusão de 
todos  
alunos;                                                                                                                                                                                                                                 
- Desenvolver 
competências                                                                                                                                                                                     
psicomotoras, 
comunicação,                                                                                                                                                                                       
autonomia,...; 
- Promover 
comportamentos  
assertivos de 
participação ativa 
em diferentes contextos;  

- Alunos dos 
CAA 1 e 2  
- Alunos do 
5º Ano - A, B 
e C. 

Escola 
Básica  
e 
Secundária 
António 
 Bento - 
Ericeira 

24 de 
março 
de 2022 

março EBS António 
Bento 
Franco - 
 Ericeira 

Alunos 
CAA 1 e 2 
5º Anos: 
A, B e C 

CAA 1 
CAA 2 
5º Ano 
A 
5º Ano 
B 
5º Ano 
C 

Grupo de 
docentes  
de 
Educação 
Especial 
da EBS; - 
TO e 
TSEER: 
CRI - 
APERCIM 

Dia Mundial 
da Criança - 
1 de Junho 
de 2022 - 
Quarta-feira 

- A atividade irá 
desenrolar-se 
durante toda a 
manhã do dia 1 
de Junho.- 
Deslocação à 

- Assinalar o dia mundial 
da criança - Contacto 
com a natureza, 
utilizando-a enquanto 
contexto terapeutico 
tendo como instrumento 

Alunos das 
unidades 
CAA 1 e CAA 
2 

Praia "Cova 
de 
Alfarroba" 
- Peniche 

1 de 
Junho 
de 2022 
- 
Quarta-
feira 

Junho Escola Básica 
e Secundária 
António 
Bento 
Franco 

CAA 1 e 
CAA 2 - 2º 
e 3º 
Ciclos 

CAA 1 e 
CAA 2 

Grupo de 
docentes 
de 
educação 
especial 
da EBS 
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praia "cova de 
alfarroba" na 
cidade de 
Peniche. -
Realização de 
surf adaptado 
em conjunto 
com alunos de 
outras escolas da 
região oeste e 
contacto com a 
sua natureza. - 
Realização de 
surf 
inclusivo/adapta
do em conjunto 
com alunos de 
outras escolas da 
região oeste. - 
Participação em 
atividades de 
consciencializaçã
o ambiental e em 
jogos lúdicos 
dinamizados na 
praia. 

de intervenção, as ondas, 
o mar e o surf entre 
outras brincadeiras. - 
Desenvolver 
competências da vida 
diária. - Desenvolver 
competências 
psicomotoras. - 
Proporcionar a 
integração sensorial no 
caso de alguns alunos. - 
Promover o contacto 
com os colegas fora do 
contexto de turma, e 
conhecer novos colegas 
de outras escolas e 
cidades. - Desenvolver a 
consciência ambiental. 

Visita do 
escritor  
ao CAA 1 e 2 

- Visita do 
escritor Miguel 
Termentina aos 
respetivos CAA 
para  
apresentação da 
história "Era 
um...". 
Exploração da 

- Promover o gosto pela 
literacia; 
- Criar hábitos de leitura;  
- Desenvolver 
competências de  
interpretação; - 
Desenvolver  
competências atrtísticas. 

Alunos das 
unidades  
CAA 1 e CAA 
2 

CAA 1 e 
CAA 2 

13 de 
janeiro -  
27 de 
janeiro 
CAA1 
 
CAA 2 

janeiro Escola Básica 
e Secundária 
António  
Bento 
Franco 

CAA 1 e 
CAA 2  

CAA 1 e 
CAA  
2 

Professor
as de 
Educação 
 Especial 
Delfina 
Marques 
 e Paula 
Marques 
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mesma com os 
alunos, 
elaboração de 
trabalhos de 
pintura alusivos 
ao tema. 

Caminhand
o em 
liberdade:  
uma 
semana 
diferente  
um sapato 
diferente 

No decorrer da 
semana 
iniciaremos a 
exploração de 
diferentes 
personalidades 
que 
independenteme
nte dos seus 
handicaps fisicos 
ou intelectuais 
conseguiram 
distinguir os seus 
trabalhos nas 
diversas áreas 
culturais e 
sociais. Cada 
turma explorará 
uma pessoa 
especifica e 
depois realizará 
uma 
apresentação 
para divulgar a 
experiência 
vivida e os factos 
descoberto. 
Também 
teremos a visita  

-Consciencializar a 
população da 
importância da 
integração das pessoas 
com deficiência  
-Promover o espírito de 
cidadania 
-Incentivar o trabalho 
cooperativo dos 
membros educativos 
-Assinalar o Dia 
internacional da pessoa 
com deficiência 
-Demonstrar como é 
possível “ultrapassar” os 
nossos handicaps  

Alunos da 
EB/JI de 
Santo Isidoro 

EB/ JI de 
Santo 
Isidoro 

29 de 
novemb
ro a 3 
de 
dezemb
ro 

Novemb
ro/ 
Dezembr
o 

EB/JI de 
Santo 
Isidoro 

JI/1º/2º/3
º/4º 

Todas as 
turmas  

Professor
as de 
Educação 
Especial  
Carla 
Sousa  
Paula 
Marcos 
Celeste 
Pereira 
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(por video-
chamada ou 
presencialmente) 
de alguém que 
partilhará na 
primeira pessoa 
como contornou 
as suas 
dificuldades 
motoras e 
conseguiu vencer 
diversas provas 
físicas no triatlo. 
A semana 
terminará num 
gesto simbólico 
alusivo ao tema 
da escola e cada 
aluno usará um 
sapato 
diferente,de 
forma a que 
exista uma 
alusão ao facto 
de que 
independenteme
nte das 
caraterísticas 
que cada um 
tem, através da 
perseverança é 
possível chegar 
as metas a que 
se propõe.  

 


