Descrição da atividade "Semana Arco-íris" - 2020
Tendo como argumento maior, a última frase do Relatório da Avaliação Externa, " (...)
a celebração de datas alusivas à pessoa com deficiência, promovidas no âmbito da
estratégia de sensibilização da comunidade educativa para a inclusão, tiveram grande
impacto junto de alunos, docentes e não docentes.", irá realizar-se, na semana de 1 a 5
de junho, a atividade "Semana Arco-íris", ainda que num formato peculiar, mas sempre
com o objetivo de sensibilizar para a inclusão.
É uma atividade dinamizada pelo Departamento de Educação Especial com a
colaboração das Bibliotecas Escolares do AESC ficando estas responsáveis pela
divulgação da atividade na sua página de Facebook, assim como da publicação dos
produtos alcançados.
Desenvolvimento da atividade:
Será pedida a colaboração de toda a comunidade educativa no sentido de deixar
no link https://padlet.com/besaesc/muralarcoiris,
(divulgado
na
página
do
Agrupamento e no Facebook das bibliotecas do AESC), ou no Facebook do grupo
fechado Pincelada Escolar, as fotos alusivas à cor do dia.
Pede-se que sejam criativos nas fotos, que poderão ser individuais, de grupo, de
família, com máscara ou sem máscara, fotos com mensagens, frases, palavras, fotos
com livros de capa de acordo com a cor do dia, fotos com outros adereços, lenços,
fitas, óculos.
Sugere-se aos Diretores de Turma que façam junto das suas turmas a divulgação da
atividade através do meio que considerem mais eficaz, explicar-lhe o objetivo da
atividade e sensibilizá-los para a adesão, quer nas aulas síncronas, quer nas aulas
presenciais.
Pede-se também, sobretudo à Educadoras e aos Professores Titulares de Turma, que
reservem o início de uma aula presencial ou síncrona, para sensibilizar os alunos
abordando o tema da inclusão.
Sugere-se como estratégia de motivação o visionamento da largamente premiada
curta-metragem de Março de 2019, com 9 minutos, que aborda a importância da
inclusão e do respeito à diversidade nas brincadeiras nos recreios.
https://www.respectability.org/2018/12/short-film-about-playground-inclusion-winsinternationalacclaim/?fbclid=IwAR3sj2jH9np9JCbPAb7StysgdT5HblT8tb3crF6C2R3Xbbg3h63Mp549
8LQ]
Será também feito o convite diário via Cisco Webex a toda a comunidade educativa e
quem quiser/puder comparecer na escol@ para a típica foto de grupo (de écran) com
a cor do dia, basta aceitar o convite, fazer uma pausa de manhã às 10:00 ou uma pausa
à tarde às 15:00 e partilhar alguns momentos

Com os melhores cumprimentos
Mª José Gamito

