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Conta com amplos espaços exteriores com acesso
facilitado a alunos com mobilidade reduzida.
No corpo central, ao nível do R/C, salientam-se as
áreas de Serviços - secretaria, telefone, reprografia,
papelaria, refeitório e bufete, gabinete médico, SPO,
Núcleo de Apoio Educativo e a Unidade de
Multideficiência.
O refeitório é espaçoso e com bastante luz. Permite a
fácil
movimentação
de
alunos,
existindo
continuamente
a
presença
de
assistentes
operacionais.
A escola possui um elevador que permite o acesso ao
primeiro andar a alunos com deficiência motora assim
como casa de banho adaptada.
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"A maior deficiência não está no corpo do
deficiente físico mas, na alma do
preconceituoso."

"Inclusão é o privilégio de conviver
com as diferenças"
Maria Teresa Mantoan
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A Escola EB2,3 Nicolau Nasoni integra uma Unidade
de Apoio à Multideficiência.

Unidade de Apoio à Multideficiência
Promove-se o estímulo das suas capacidades e a
aquisição de competências básicas que lhes
permitam uma integração tanto no ambiente
escolar como na comunidade a que pertencem,
visando os princípios de inclusão definidos no
Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro.
O Agrupamento tem um protocolo com o Centro
de Recursos para a Inclusão (CRI) que promove a
frequência de valências de Terapia da Fala,
Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicologia
para alunos a frequentar a Unidade, indicadas
para os discentes pela DGEstE mediante critérios
definidos pela mesma

Esta unidade funciona numa sala ampla, arejada e
bastante luminosa situada ao nível do rés-do-chão
permitindo
diversas
atividades
em
espaços
diferenciados dentro da mesma.
A sala destinada a alunos portadores de
multideficiência tem o apoio permanente de uma

assistente operacional assim como a presença
permanente de um ou mais professores de Educação
Especial durante o seu horário de funcionamento. Cabe
a estes últimos trabalhar com os discentes áreas que
promovam o seu desenvolvimento a vários níveis.

Os alunos trabalham áreas temáticas relacionadas
com o quotidiano, realizando atividades de caráter
funcional, definidas de acordo com as suas
capacidades.

No presente ano letivo os alunos integrados na
Unidade de Multideficiência e de acordo com a
legislação em vigor, beneficiaram de transporte
gratuito no percurso casa-escola e vice-versa,
definido de acordo com as suas necessidades e
caraterísticas.

Visa-se a promoção do desenvolvimento da
autonomia e socialização, higiene e saúde,
independência pessoal e social, áreas de
motricidade fina e global, bem como o

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos... (Art.º. 1º) ”
desenvolvimento de competências no âmbito do
Português e Matemática Funcionais.

Declaração Universal do Direitos Humanos (1948)

