AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALAPRAIA
Um AgruPAmento com ALmA!

DIA NACIONAL DA LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA.
É uma data relevante no que se refere à própria
Língua Gestual Portuguesa, mas também e
consequentemente de toda uma Comunidade
Surda com cerca de 115 000 indivíduos em
Portugal. Tratando-se de uma minoria linguística
este dia acaba também por ter como objetivos o
impacto, a sensibilização e a divulgação da língua
natural da comunidade surda através de
atividades lúdicas variadas, workshops, palestras em várias escolas e Associações de Surdos
um pouco por todo o País.
O Agrupamento de Escolas de Alapraia não quis deixar de se juntar a esta iniciativa. Nesse dia,
iremos refletir sobre a importância da inclusão, não só no âmbito escolar, mas também a nível
social. Para isso, contamos com a participação do convidado Dino D’Santiago, artista
reconhecido internacionalmente e envolvido de forma ativa na melhoria da equidade social.
A esta iniciativa juntou-se o nosso parceiro #Estudo Em Casa Apoia, com o apoio e a realização
de um webinar com live streaming, "Palestrar com as mãos". Assim, nesse dia, entre as 10:45
e as 12:00, estarão em direto do nosso Agrupamento.
O evento vai realizar-se na SALA MULTIUSOS – terça-feira – com a presença de sete turmas da
escola (uma de 4.º ano, três de 8.º ano e três de 9.º ano) e terá tradução para Língua Gestual
Portuguesa, com a colaboração da intérprete Rita Valente, que exerce funções no nosso
Agrupamento. As restantes turmas participarão nas respetivas salas assistindo ao Webinar.
Contamos com todos, para que esta iniciativa seja uma atividade de sucessos e conquistas de
saberes, trocas de experiências e enriquecimentos pessoal e académico.
Para participar, basta fazer a inscrição prévia através deste link ou através do QRcode.
https://estudoemcasaapoia.dge.mec.pt/destaque/webinar-palestrar-com-maos
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Alapraia, 14 de novembro de 2021
Luís Malta, Diretor

