
Formandas dos Cursos  EFA Técnico de Ação Educativa; 

Formadoras das áreas técnicas de Educação Especial, 

Educação de Infância e Animação Sociocultural. 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE  

TOMAZ PELAYO 

DIA INTERNACIONAL 

DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

Marcha de Sensibilização 

Santo Tirso 

03 de dezembro — 15h  

Local de partida: Escola 

Secundária de Tomaz Pelayo 

Percurso: ruas da cidade 
   Organização: 

2 e 3 de Dezembro de 



 

 

 

UM DIA PARA PROMOVER OS DIREITOS 

HUMANOS DE TODAS AS PESSOAS   POR-

TADORAS DE DEFICIÊNCIA 

 

No ano de 1982, a Assembleia Geral da 

ONU - Organização das Nações Unidas, 

criou um programa que visa atender as 

necessidades das pessoas com qualquer 

tipo de deficiência física, o Programa de 

Ação Mundial  para Pessoas com Deficiên-

cia. 

Dez anos depois, no dia 14 de outubro, a 

Assembleia constituiu o dia 03 de dezem-

bro como o dia internacional do deficiente 

físico, para que pudessem conscientizar, 

comprometer e fazer com que programas 

de ação conseguissem modificar as cir-

cunstâncias de vida dos deficientes em 

todo o mundo.  

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Com vista a vi-

venciar na esco-

la o Dia Interna-

cional da Pes-

soa com Defici-

ência, as formandas dos cursos EFA—

Técnico de Ação Educativa pretendem reali-

zar  atividades para que, de uma forma cri-

ativa, os formandos possam experimentar 

momentos “especiais”, nos quais se con-

frontem com alguns dos sucessos e limita-

ções de uma pessoa considerada com Ne-

cessidades Educativas Especiais, sensibili-

zando para a diferença e caminhando para 

uma sociedade cada vez mais inclusiva.  

 

 

Atividades a decorrer no dia 02 de   

dezembro (das 19h00 às 23h00):  

͏  Palestras (Associações Raríssimas 

e APPC - Porto). 

͏   Apresentação de Sketchs: “Os Sen-

tidos” . 

͏   Venda de peças de artesanato de-

senvolvidas pelas formandas 

(angariação de fundos a reverter para 

as instituições presentes). 

͏   Exposição de trabalhos desenvolvi-

dos nas aulas. 

͏   Recolha de brinquedos com pilhas 

para serem adaptados a crianças com 

Necessidades Especiais (Escola de En-

genharia da Universidade do Minho) 

 

 

 

 

 

Um dia para promover os Direitos Humanos de todas as pessoas portadoras de deficiência 


