INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVD)
No dia 5 de junho, foi inaugurada, na Escola Básica Eugénio de Castro, uma Sala para treino de
competências funcionais, nomeadamente de atividades de vida diária, destinada aos alunos
com necessidades educativas especiais de caráter permanente, com a medida educativa
Currículo Específico Individual.
Este espaço é composto por quarto, sala de estar, sala de jantar, cozinha e despensa e está
equipado com os diversos utensílios e mobiliário adequados ao desenvolvimento das tarefas
domésticas.
Aqui, os alunos aprendem a fazer a cama, a arrumar e organizar objetos em gavetas e
prateleiras, a pesar, selecionar, preparar e cozinhar os alimentos, a pôr a mesa, a utilizar os
vários utensílios de limpeza, a separar o lixo, a estender e passar a roupa a ferro, ….

No espaço exterior, junto a esta sala, foi criada uma horta pedagógica onde os alunos
aprendem a preparar a terra, semear, plantar, regar e colher vegetais, que depois utilizam na
confeção de diversas receitas.

A inauguração contou com a presença de representantes de toda a comunidade educativa,
nomeadamente Direção, Professores, Técnicos, Pais, Assistentes Operacionais, Assistentes
Administrativos, representante da Associação de Pais e representantes da DGEstE, para além,
naturalmente, dos alunos com a medida Currículo Específico e de alguns dos seus colegas de
turma.
A animação do evento esteve a cargo dos alunos, que presentearam a assistência com uma
canção dramatizada, ensaiada nas aulas de Expressão Musical.
Foi ainda apresentado um ” Livro de Receitas” elaborado ao longo do ano letivo por uma das
alunas, sob a orientação da professora que leciona a área curricular TIC. Este trabalho é uma
compilação das receitas confecionadas pelos alunos nas sessões semanais de culinária.
Foi um dia importante para a Escola, tendo sido dado mais um passo no sentido da plena
inclusão escolar e social dos alunos com NEE.
Terminámos da melhor maneira com um agradável convívio onde não faltou um delicioso
lanche partilhado por todos.

