Objetivos – Objetivos
Sensibilizar para a problemática da DV;
Partilhar experiências de vida;
Refletir sobre o atendimento educacional aos
alunos com DV;

Organização - Organização
Agrupamento de Escolas de Santiago do
Cacém (Grupo de Educação Especial)

Local - Local
Auditório da Escola Secundária Manuel da

Oradoras – Oradores

Fonseca

Ana Medeiros (Docente EE);

Data - Data

Fátima Pestana (Docente EE);

1 de abril de 2014

Cristina Rabaça (Associação de Retinopatia);
Maria de Jesus Campos (CRTIC Sines);
Maria T. Leão Costa (Encarregada de Educação);
Marta Leão Costa (aluna);
Para saber mais sobre Deficiência Visual
consulte:

Horário - Horário
16h30m

Duração - Duração
Aprox. 2 horas

Destinatários -Destinatários
Destinatários
Docentes;
www.acapo.pt

Pais e Encarregados de Educação;

www.apec.org.pt

Técnicos Especializados;

ww.retinaportugal.org.pt

Público em geral;

Agrupamento de Escolas de Santiago do
Cacém

A Deficiência Visual (DV)

Braille – Braille

Goalball - Goalball
É uma modalidade
desportiva

coletiva,

originariamente
concebida
prática

para

de

a

pessoas

com DV, podendo, no entanto, ser jogada
por quaisquer indivíduos, desde que para

A Deficiência Visual pode ter diferentes

isso estejam equipados com “eyeshades” -

origens, pode ser de natureza congénita ou

vendas

adquirida e traduz-se sempre numa redução ou

Internacional

perda de capacidade para realizar tarefas
visuais: ler, reconhecer rostos, distinguir cores
ou formas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) a deficiência visual engloba duas
grandes categorias: a Cegueira e a Baixa
Visão, que é a privação total ou parcial da
capacidade de ver.

homologadas
de

pela

Desporto

Federação
para

Cegos

Cão-Guia - Cão-Guia

(IBSA), que anulam qualquer informação

Os cães-guia são geralmente pastores

consiste na marcação de golos através de

alemães, labradores e golden retrievers. São

lançamentos de uma bola que contém guizos

cães de trabalho e não animais de estimação.

no seu interior.

visual do jogador. O objetivo do jogo

O seu comportamento e trato são totalmente
diferentes dos outros cães. Não deve ser
tocado ou acariciado enquanto trabalha, ou
seja, quando estiver com o arnês, dado que

"Inclusão é o privilégio de conviver com as

uma distração pode provocar acidentes.

diferenças"
Mantoan

*4 de janeiro de 1809, data de nascimento de Louis Braille

