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MEMÓRIA DESCRITIVA DO TRABALHO 

 

 

I. Designação do trabalho:  

Somos Todos Cidadãos do Mundo: O combate à discriminação das pessoas com deficiência 

 

II. Objetivos do trabalho 

Tendo por base os princípios consignados na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e na Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência, 

envolvemo-nos num projeto que visa, para além de sensibilizar a sociedade em geral para a igualdade de 

oportunidades e para os direitos humanos de todos os cidadãos, conhecer a realidade e as dificuldades que 

perpassam pela vida das pessoas com deficiência, ouvi-las e dar-lhes voz para que connosco partilhem as suas 

vivências e expectativas, bem como tentar propor soluções ou estratégias que minimizem os obstáculos com 

que o cidadão com deficiência luta no dia a dia. 

 

 

III. Metodologia utilizada 

Para darmos cumprimento aos objetivos a que nos propusemos, optámos por uma metodologia que conjuga a 

investigação teórica (relativamente à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência ou à Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com 

Deficiência) com a recolha de dados no terreno, designadamente o inquérito ao cidadão representante de 

vários grupos, com destaque para professores, alunos, encarregados de educação, assistentes operacionais e 

também outros cidadãos não diretamente relacionados com a escola.   

Também privilegiámos uma metodologia participativa e alargada, que integrou todos os alunos que mostraram 

desejo de participarem neste nosso projeto, bem como vários docentes da turma, afetos a várias disciplinas 

(com destaque para as disciplinas de Inglês, Português, Cidadania e Desenvolvimento, TIC, Matemática, EV e 

ET), não esquecendo a colaboração preciosa de alguns encarregados de educação. 

 

 

IV – Recursos utilizados 

Em termos de recursos materiais, e considerando que não possuíamos qualquer dotação orçamental para a 

elaboração do projeto, utilizámos apenas materiais cedidos pela escola (essencialmente, papel, cartolinas, 

plastificação de marcadores de livros). Não obstante, em termos de recursos humanos, pudemos contar com a 

colaboração valiosa e voluntária de diversas pessoas, tais como os nossos professores, os nossos pais, e outros 

cidadãos (nomeadamente um aluno da Universidade do Porto que sofre com o síndroma de Usher (surdo e 

praticamente cego) que acedeu a partilhar connosco as suas vivências, uma docente de LGP de uma outra 

escola que prestou alguns esclarecimentos sobre a LGP, bem como interprete de LGP, que acedeu a visitar a 

nossa escola e traduzir a comunicação não verbal deste aluno surdo).  

 

 

V – Resultados obtidos  

Em termos globais, a elaboração deste projeto constituiu uma mais valia para todos nós. O trabalho permitiu a 

articulação entre diversas disciplinas, diversas matérias, diversas pessoas, todas colaborando para se atingir um 

fim comum. 

Em termos de envolvimento pessoal, o contacto mais próximo com a realidade das pessoas com deficiência 

permitiu reconfigurar os nossos modos de pensar e tornou-nos mais conscientes dos obstáculos que todos nós, 

enquanto sociedade, temos de ultrapassar para contribuirmos para a construção de uma sociedade para todos. 

 


