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Todos os anos, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, tem um 

tema específico. Em 2015 o tema é "A inclusão importa: acesso e 

capacitação para pessoas de todas as habilidades".

 O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência comemora-se anualmente 

a 3 de dezembro.

 Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em que a Organização das 

Nações Unidas avançou com a convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência.

 A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão 

dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da 

dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.



Princípio V - Direito a educação e a cuidados especiais para a criança 

física ou mentalmente deficiente.

A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum 

impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os 

cuidados especiais que requeira o seu caso particular.



A partir duma chuva de ideias as crianças foram falando do que sabiam 

do assunto. Referiram os cuidados a ter com as crianças especiais porque 

lidam diariamente com elas e das “ajudas” necessárias para ultrapassar 

as dificuldades de cada um.



Ensinar e ajudar foram as palavras de 

referencia ditas por quase todas as crianças



Este trabalho resultou no registo feito pelas crianças que culminou com a 

construção duma TEIA DA INCLUSÃO e que envolveu toda a escola (Jardim de 

Infância, 1º ciclo e Unidade)



As mensagens das crianças foram afixadas na 

teia que ficou exposta na entrada da escola



EB1/JI Fernando de Bulhões 

No âmbito deste projeto e em parceria 

com a Junta de Freguesia as crianças 

recolheram alimentos para ajudar 

outras crianças e suas famílias porque é 

agindo que vamos mudando todos os 

dias o mundo para o tornar melhor

Educadora Ana Maria Silva


