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Uma aventura europeia, nova e inclusiva 
 

 
 
 

O dia 1 de novembro marcou o início oficial desta nova 
aventura europeia sob o lema: “How special are your needs?  
Can we help?  STEAM for an inclusive Europe.”, com um 
encontro de professores coordenadores, na cidade do Porto.  

A semana de 13 a 18 de março assinala o início de trabalho 
conjunto com a participação de docentes e alunos de 8 
escolas da Bélgica, Grécia, Itália, Portugal, Eslovénia e Suécia, 
na bela cidade sueca de Östersund. 

 

 

 

O nosso primeiro objetivo é tornar os alunos, professores e até mesmo o público em geral mais 
conscientes dos problemas que as pessoas com necessidades especiais enfrentam na vida cotidiana. 
Queremos ainda descobrir como melhorar essa consciencialização e como podemos ajudar, ativamente, 
a tornar a sociedade mais amigável nestas situações. Esta consciência está diretamente incluída no 
cerne do nosso projeto com a participação ativa de alunos portugueses cegos e surdos no nosso projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este projeto inclui três escolas iminentemente técnicas dispostas a investir as respetivas competências 
tecnológicas na procura de soluções que facilitem a vida diária destas pessoas com necessidades 
especiais com foco em indivíduos que utilizam diariamente a cadeira de rodas e pessoas com 
dificuldades visuais ou auditivas.  

Estabelecemos, desde o início, dois importantes 
objetivos tecnológicos. Cada escola desenvolverá um 
percurso a pé amigo de pessoas especiais na sua cidade, 
com navegação GPS e modelos 3D sensoriais para 
portadores de cegueira e um vídeo de suporte em 
Língua gestual com música produzida pela nossa Escola. 
Em segundo lugar criaremos um dispositivo on-line, que 
forneça à cidade e a pessoas com necessidades 
especiais a oportunidade de avaliar a acessibilidade da 
sua cidade e apresentar ideias que melhorem a 
qualidade de vida aos seus cidadãos, facilitando a sua 

inserção e inclusão numa sociedade mais aberta e disponível para a solidariedade.  

O pontapé de saída deste projeto, com a participação de alunos, foi dado agora na cidade de Östersund 
na Suécia, onde nos debruçamos nos aspetos de caracter social do projeto e contamos com a 
participação da autarquia e da Universidade local.  

 

Aguardamos com grande expectativa a próxima mobilidade! 

 


