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No dia 3 de Dezembro de 2010 

comemora-se o Dia Internacional das 

pessoas com Deficiência.  

 

Haverá actividades a decorrer nas 

escolas básicas Dr. Acácio Azeve-

do ,Dr. Fernando Peixinho e Unida-

des de Autismo e de Multideficiência. 
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Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

No próximo dia 3 de Dezembro de 2010 comemora-se o Dia 

Internacional das pessoas com Deficiência.  

 

A secção de Educação Especial do Agrupamento de 

Escolas de Oliveira do Bairro organiza um evento que mar-

ca esta data, uma vez que há, neste concelho, muitos 

casos de crianças com necessidades educativas especiais 

que precisam diariamente de especial cuidado. 

Com esta iniciativa pretende-se envolver todos os cidadãos, 

de todas as idades, em grupo ou individualmente, na sensi-

bilização para os direitos da igualdade de oportunidades e 

não-discriminação das pessoas com deficiência.  

Vamos, neste dia dirigir a nossa atenção às pessoas que 

passam por dificuldades e algum sofrimento por serem por-

tadores de deficiência…alguns mais profunda que outros. 

 

Também aos pais das nossas crianças com deficiência que-

remos dedicar a nossa profunda admiração e respeito pela 

dedicação e amor que dirigem aos vossos filhos. O compro-

misso para que nada lhes falte e tudo seja um mal menor 

face às suas limitações. Mas mais importante que tudo, 

para que em muitos momentos do seu dia-a-dia eles pos-

sam esquecer que são diferentes mas muito, muito espe-

ciais!  

Programação 

 9:30 - Ateliês nas Escolas Básicas: Dr. Acácio 

Azevedo e Dr. Fernando Peixinho. 

 

  9:30 - “Sou aquilo que perdi” actividade rea-

lizada por alunos do 1º ciclo e pelos alunos das Uni-

dades de Autismo e da Multideficiência. 

 

  14:00 -Actuação do Teatro representado pelo 

CAO da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira do 

Bairro, no Pavilhão Desportivo da EB Dr. Acácio de 

Azevedo.  

 

 15:00 – Actuação da fanfarra Zabumbar da 
CERCIAG, no Pavilhão Desportivo da EB Dr. Acácio de 
Azevedo. 

 

 Todo dia – Exposição e Demonstração de tra-

balhos realizados pelos utentes do CASCI (Centro de 

Acção Social do Concelho de Ílhavo), no polivalente 

da EB Dr. Acácio de Azevedo.  
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“Se deixares de ver a pessoa, vendo apenas a sua defi-

ciência, quem é o cego?  

Se deixares de ouvir o grito do teu  irmão para a justiça, 

quem é o surdo?  

Se não puderes comunicar com a tua irmã e por isso te 

separares dela, quem é o mudo?  

Se a tua mente não permite que o teu coração alcance 

o teu vizinho, quem é o deficiente mental?  

Se não te levantas para defender os direitos de todos, 

quem é o deficiente motor?  

A atitude para com as pessoas deficientes pode ser a 

nossa maior deficiência...  

E a tua também. “ 

(Autor desconhecido) 


