Orçamento Participativo 2021
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto)

Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Agrupamento de Escolas André Soares
E-mail: e.anabelabastos@aeandresoares.pt
Telefone / Telemóvel: 934 258 410
Morada: Praceta André Soares 39, 4715-012 Braga
Data de Nascimento:
Título da Proposta: Escola com + recursos terapêuticos
Âmbito de Atuação: Educação
Tempo de execução (até 31/12/2021): 01/09/2021
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.100,00 €
Descrição da Proposta:
A escola mais do que nunca deve ser capaz de dar resposta às necessidades das crianças
que a frequenta, incluindo as crianças e jovens das Unidades de Apoio à Multideficiência,
como é o caso da nossa escola com unidade de Apoio Especializado.
Atualmente, o apoio a alunos com multideficiência é um desafio para a sociedade tal
como para qualquer família, professor e técnico. Cabe à escola garantir e dar respostas
adequadas a todas as necessidades destas crianças.
As características particulares destes alunos com MD exigem ações como, por exemplo, o
desenvolvimento motor a nível da tonicidade muscular, melhorar e desenvolver a pouca força
no tronco (o que é necessário para suportar a postura contra a gravidade e manter o

equilíbrio, de modo a fornecer uma base de sustentação estável, permitindo aos braços e
pernas que se movam de forma independente).
Mas, nem sempre as escolas estão apetrechadas de recursos terapêuticos de fisioterapia
ou estimulação motora para lidar com a deficiência de forma a desenvolver as potencialidades.
No nosso entender, e procurando dar respostas a todas as necessidades destes alunos
com limitações significativas decorrentes de alterações funcionais e estruturais de carácter
permanente, necessitamos o uso diário de material específico para a estimulação do corpo que
tanto necessitam.
Propomos a aquisição de pistola de massagem (Power Plate Pulse);
- Rolo massajador (Power Plate DualSphere);
- Massajador de percussão ( Power Plate Rolle);
- Máquina de compressão sensorial (https://www.megaserafim.pt/loja/compressaoaperto/312-maquina-de-compressao-sensorial.html).
A nossa escola possui uma unidade de Apoio Especializado reunindo toda as condições
necessárias para apoiar e estimular os alunos com multideficiência contribuindo, assim, para
uma comunidade educativa mais saudável e ativa e com maior sucesso educativo.

