


 

 “1º Encontro do Grupo de Auto Representantes de 

Vila Nova de Famalicão” 

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



 Reuniões com os Serviços de Psicologia e Orientação  

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



 Diagnóstico Local no âmbito da deficiência 

 Que necessidades existem? 

 Que equipamentos existem? 

 A formação que existe é suficiente? 

 O que já está feito e o que podemos fazer? 

 Quem faz o quê? 

 Como podemos fazer mais e melhor? 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



 O grupo temático “Famalicão Inclusivo” surge no âmbito 

das atividades desenvolvidas pela Rede Social de Vila 

Nova de Famalicão (Grupo Temático da Deficiência) em 

colaboração com todas as entidades concelhias de 

Educação Formal e Não formal. 

 

 Aprovado em plenário de CLAS a 9 de abril de 2013 

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA  



 VISÃO 

Um modelo de Concelho Inclusivo que  trabalha de uma 

forma articulada. 

 

MISSÃO 

Conhecer a realidade famalicense para promover respostas 

adequadas para a inclusão de todos os cidadãos. 

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



 

OBJETIVOS 
 

 Criação de uma rede de parceiros com vista a potenciar Famalicão 

um território inclusivo 

Otimizar os recursos concelhios de uma forma articulada 

 Facilitar o acesso às respostas e serviços existentes 

 Criar novas respostas 

 Promover a formação/ qualificação 

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



PARCEIROS 
 
Câmara Municipal 
 
Escolas agrupadas, não agrupadas e 

profissionais 
SPO 
Coordenadores dos Diretores de Turma 
Professores de Ensino Especial 

 
 
 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



 

Instituições ligadas à deficiência 

APPACDM 

AFPAD 

ACIP 

ATC 

CS de Bairro 

 

 

PARCEIROS 



 

Federação Concelhia das Associações de 

Pais 

Equipa de Intervenção Precoce (ELI) 

 

 

 

PARCEIROS 



 

Centro de Formação  
 
ANEIS -Associação Nacional para o Estudo e a 

investigação na sobredotação 
 

Instituto de Emprego e da Formação 
Profissional-Centro de Emprego do Baixo Ave 

 
… 

 
 
 

PARCEIROS 



EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

Comunicação e Informação 

Criação da Identidade “Famalicão Inclusivo” 

Dinamização da informação 

 

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 
 



EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

Articulação/Parceria 

Criação e dinamização do grupo temático 

Calendarização 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

Formação e Qualificação 

Projeto: “Escola de Pais” (Especiais) 

Formação Parental  

Formação para técnicos e profissionais  
 

FAMALICÃO INCLUSIVO 



Numa fase de consecutivas e grandes mudanças na 

Educação, urge promover a Educação Inclusiva através 

da partilha, reflexão e reformulação dos valores e das 

práticas de ensinar e de aprender na escola e para a 

vida… 

 
FORMAÇÃO  

TÉCNICOS E PROFISSIONAIS 
 



 NEE: avaliação e intervenção – que percursos 
educativos? 

 
 LIDERANÇAS 

 

 Direção do Agrupamento 

 Diretores de Turma 

 Coordenadores  de Educação Especial 

 Psicólogos 

 Técnicos da Autarquia; CPCJ 

 … 

 
FORMAÇÃO  

TÉCNICOS E PROFISSIONAIS 
 



 NEE: Medidas Educativas e material de apoio 

 

 Professores de Educação Especial (grupos 910, 920 e 930) 

FORMAÇÃO  
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS 



 AJUDAR A SER – Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais 

 

 Pessoal Não Docente que trabalha com crianças com NEE 

 

FORMAÇÃO  
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS 



EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

Transição para a vida ativa/empregabilidade 

Formação especializada  

Centro de Recursos 
 

 

FAMALICÃO INCLUSIVO 
 



DESPORTO PARA TODOS 



Projeto  

Boccia Sénior  

Projeto  

Boccia nas Escolas 

“Desporto para todos” “Mais e melhores anos” 



 Sensibilizar as escolas/instituições de apoio à deficiência e a 
comunidade em geral para a importância das práticas lúdicas e 
desportivas, como um fator fundamental para a melhoria da 
qualidade de vida; 

 2 horas semanais de prática da modalidade;  
 1.º Campeonato de Desporto Adaptado de Vila Nova de 

Famalicão; 
 Prestar um contributo educativo válido para as 

escolas/instituições que queiram implementar esta modalidade 
junto dos seus alunos e que ambicionem participar nas provas 
do desporto escolar; 

 Apoiar/fomentar a criação de jovens talentos da modalidade no 
concelho,  bem como a sua participação em provas federadas. 
 

 
Projeto Boccia nas Escolas 

 



 Sensibilizar as instituições de apoio à 3ª idade e a 
comunidade em geral para a importância das práticas 
lúdicas e desportivas, como um fator fundamental para a 
melhoria da qualidade de vida; 

 2 horas semanais de prática da modalidade;  

 1.º campeonato de boccia sénior de Vila Nova de 
Famalicão; 

 Apoiar/fomentar a participação de instituições e/ou 
grupos de idosos famalicenses no campeonato nacional 
de boccia sénior. 

 

 
Projeto Boccia Sénior  

 



 
Igualdade, Inclusão &  
Excelência Desportiva 

Fonte: Comité paralímpico de Portugal 

 



Identidade “Famalicão Inclusivo” 


