
 

 

 

 

 
 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  

 
 

No dia 3 de dezembro, o Departamento de Expressões dinamizou, mais um 

ano, algumas atividades educativas destinadas a comemorar o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência.  

A Biblioteca voltou a ser o local escolhido para a realização das atividades: por 

volta das 7h., o Presidente e o Vice-Presidente da Associação de Deficientes Motores 

de São Tomé e Príncipe partilharam a sua história de vida, focando as causas da sua 

deficiência, as dificuldades que sentiram para se adaptarem à sua nova condição física, 

a forma como conseguiram superar muitas dessas dificuldades e o papel que a 

Associação assume junto das pessoas com deficiência motora. Seguiu-se um momento 

de interação com os alunos e com os professores presentes, em que os palestrantes 

exortaram a comunidade escolar a ser um agente de mudança e contribuir, deste 

modo, para a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. 

 

 



 

 

 

A partir das 8h.30m concretizaram-se atividades diferenciadas, de caráter mais 

prático, envolvendo alunos do 1º ciclo. 

  Os alunos do 2ºA, 3º A e 3º B visualizaram vídeos sobre pessoas que 

apresentam deficiência, seguindo-se um momento de debate sobre a forma como 

cada uma delas conseguiu superar as suas limitações e sobre a mensagem de 

esperança transmitida. 

 

 

 

Houve ainda tempo para realizarem a atividade “espelho autista” e experimentarem a 

leitura e escrita em Braille, mostrando-se muito entusiasmados e participativos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

O universo de alunos que participou nas atividades desenvolvidas mostrou-se 

satisfeito, revelando empenho e motivação na concretização das ações educativas 

propostas, sendo o objetivo norteador desta comemoração plenamente atingido: 

sensibilizar a comunidade escolar para a questão da diferença e promover a inclusão 

escolar e social da pessoa com deficiência. 

Para complementar a Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência, o Departamento de Expressões realizou uma campanha de solidariedade, 

que consistiu na recolha de bens alimentares e de roupa, para melhorar a inclusão 

social das pessoas portadoras de deficiência visual e motora. 


