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Resumo Pretende-se apresentar, testemunhar, discutir e refletir sobre as vivências tidas na criação de 

um projeto inovador, delineado no currículo de alunos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente e de outros alunos em risco de abandono escolar. Apresenta-se, assim o relato de 

uma experiência de implementação de um projeto, numa fase embrionária, revelando-se um ponto de 

partida marcante para os próximos anos letivos, numa perspetiva de reflexão sobre as práticas 

inclusivas. Procura-se evidenciar as várias etapas, revelando as propostas didáticas e respetivos 

recursos, discutindo, refletindo e fundamentando todas as opções metodológicas que estiveram 

subjacentes à elaboração deste trabalho, tendo como base as perspetivas de ensino das ciências assim 

como as linhas orientadoras de uma educação inclusiva. As atividades planeadas neste 

projeto/disciplina especial permitiram auxiliar os alunos com problemas cognitivos e 

comportamentais a integrarem-se, a obterem um melhor conhecimento, uma melhor compreensão do 

mundo envolvente, permitindo alcançar o sucesso dos alunos com NEEP, proporcionando uma 

redução do isolamento, evitando o absentismo e, promovendo oportunidades de trabalho de grupo, 

autonomia e valorização da autoestima. Tem como objetivos gerais: i) conceber, organizar, 

implementar e avaliar um projeto/disciplina curricular; ii) conceber, organizar, implementar, nesta 

área, uma formação de docentes; iii) Conceber recursos didáticos; iv) promover a inclusão; v) 

requalificar dois espaços escolares pouco utilizado para a instalação de uma horta pedagógica; iv) 

desenvolver atividades em parceria com docentes de diferentes ciclos. O presente projeto subdividiu-

se em três vertentes: i) a implementação de propostas didáticas incluídas numa disciplina especial, 

denominada Oficina Ambiental desenvolvida na EB2/3 Pintor Mário Augusto-Alhadas, contando 

com a presença de alunos dos 1º, 2º e 3º CEB com diferentes problemáticas; ii) a implementação de 

práticas e conteúdos desta disciplina numa escola do 1ºCEB com alunos alguns NEEP proposta de 

disciplina; iii) uma formação final destinada a docentes dos JI; 1º, 2º e 3º ciclos acerca das questões 

inerentes à sustentabilidade e educação ambiental e ensino das ciências de cariz CTS-A. A 

componente desta disciplina especial pressupõe uma metodologia transdisciplinar – não podendo 



 

 

estar confinada unicamente à escola e à aula, apelando à participação de outras disciplinas e de 

entidades externas à escola. 

Contato: carinacenteno@hotmail.com; dffaff@sapo.pt; nanseabra@gmail.com; 

celiaafilipe@gmail.com 
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