Programa Supercapaces
Encontro 3 Junho 2015
O projeto “Supercapaces” consiste na sensibilização (sobretudo dos mais jovens em idade
escolar) para a inserção e valoração das pessoas portadoras de deficiência na sociedade atual,
onde a vertente social e desportiva são dois fortes pilares de envolvência e coesão entre os
mais e menos descapacitados.
O Agrupamento de Escolas de Campo Maior recebe mais uma vez (já vai para quatro anos) o
programa de encerramento 2014-15 do projeto “Supercapaces”, iniciativa do Centro CAMF
(Alcuéscar-Espanha) desenvolvido pela Fundación Jóvenes e Deporte com a colaboração da
Dirección General do Deportes, la Consejeria de Salud y Consejeria de Educación del Gobierno
de Extremadura y el Ministerio de Sanidad y Política Social (Espanha), Delta Cafés, Centro
Educativo Alice Nabeiro, Câmara Municipal Campo Maior, Agrupamento de Escolas de Campo
Maior e Desporto Escolar (Portugal).
No programa ao longo do ano participam várias escolas espanholas sendo o Agrupamento de
Escolas de Campo Maior a única escola portuguesa envolvida diretamente no projeto.
Nesta fase final, os alunos do 2ºCiclo (Ensino Regular e NEE) do Agrupamento de Campo
Maior, experimentam durante o mês de Maio nas aulas de Educação Física, os diversos
materiais disponíveis (cedidos temporariamente pelo centro CAMF) para a prática de
desportos adaptados, como: Boccia, Curling, cadeiras de rodas …
Este ano contamos no ENCONTRO, com a participação acrescida da FPDD (Federação
Portuguesa de Desportos para Deficientes) e das Escolas de Fronteira e de Sousel com alunos
com Necessidades Educativas Especiais (NEE).
Agrupamento Escolas Campo Maior : Programa Encontro 3 de junho
9.45 horas: Auditório da Escola Secundária


Receção/ Apresentação do projeto Supercapaces;
(presença de alunos do ensino regular 2º Ciclo e alunos NEE)

10.30 horas: Pavilhão da Escola Secundária


Atividades práticas por estações (alunos do ensino regular 2º ciclo /alunos NEE):
-Boccia, Curling, Slalom em cadeira de rodas, goalball, linguagem gestual espanhola,
ténis de mesa, parede de escalada.

12.00 horas: Vivências e testemunhos


Relatos na primeira pessoa: “ Vivências de práticas desportivas relevantes ”

12.45 horas: Encerramento das atividades


Auditória da Escola Secundária

13.30 horas: Almoço


Refeitório da Escola Secundária

Escola Secundária: Exposição fotográfica

( Momentos desportivos / Momentos únicos)

