
“GRUPO DE PAIS” 

DIFEREN ASÇAS1

Incluir Apoiar

Conhecer Partilhar Escutar

Conversar

OEstimados Pais e/ou Encarregados de Educação,

No âmbito da parceria existente entre o Centro de Recursos para a Inclusão 
da Cercitop, Crl. e o Agrupamento de Escolas de Lapiás, iremos promover 
um Projecto de Intervenção com Pais, Familiares e/ou Encarregados de 
Educação. 

Este projecto, denominado “100 DIFERENÇAS”, consiste na realização de 
um Encontro mensal entre algumas famílias, e será dinamizado pela 
Psicóloga e pela Terapeuta Ocupacional do Centro de Recursos para a 
Inclusão (CRI) da Cercitop, Crl. Estes encontros irão decorrer na EB2,3 Dr. 
Rui Grácio, na última sexta-feira de cada mês (conforme datas e horário 
atrás), e terão a duração aproximada de 120 minutos.

Pretendemos que estes Encontros decorram de forma casual, e que sejam 
um espaço informal onde se possam partilhar estratégias, questões, dúvidas 
acerca das vivências, sentimentos, esperanças, desejos, medos que cada 
família experiencia, entre outros temas que possam surgir.



 
“100 DIFERENÇAS” OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Quando?

✔ 30 De Novembro 

✔ 14 De Dezembro 

✔ 25 De Janeiro

✔ 22 De Fevereiro

✔ 29 De Março

✔ 26 De Abril

✔ 31 De Maio 

1 vez por mês, 
das 18:00 ás 

20:00 

✔ Construir uma rede social de apoio na comunidade; 

✔ Melhorar o conhecimento e partilhar dúvidas acerca da educação inclusiva 

e recursos existentes;

✔ Integrar a família no processo educativo;

✔ Prevenir o stress e desgaste das famílias;

✔ Ajudar os pais a lidarem com as transições ao longo do percurso escolar dos 

seus filhos/educandos;

✔ Ajudar as famílias na promoção da autonomia dos alunos com vista à sua 

inclusão nos diferentes contextos;

✔ Ajudar e facilitar a transição para a vida após a escola;    

✔ Dar a conhecer diferentes oportunidades e respostas existentes na 

comunidade.

Onde?
Escola Básica de 2º e 3º Ciclo Dr. Rui Grácio 

A quem se dirige?
Todos os Pais, Familiares e/ou Encarregados de Educação 

que tenham interesse em partilhar estratégias, colocar 

questões e dúvidas acerca das vivências, sentimentos, 

esperanças, desejos, medos que têm relativamente à 

educação inclusiva e aos seus filhos/educandos.
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