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A convite do boletim informativo
CERCIAG_ORA dediquei-me a realizar um editorial diferente, no
qual e em breves palavras, descreverei a minha experiencia
vivida, ao longo de seis meses, como Terapeuta da Fala
numa Instituição como a CERCIAG.
Quando se inicia um trabalho, existem sempre muitas
incertezas, receios e inseguranças por parte quem vai prestar o serviço. Comigo não foi excepção, e sendo assim, iniciei este trabalho com vários medos e receios, relativos à
forma de como iria ser recebido, não só pelos clientes como
por toda a equipe de colaboradores.
Em curto espaço de tempo todos os meus medos se dissolveram e percebi que me estava a integrar numa família,
numa grande família, que me acolheu de braços abertos e
com grande expectativa em relação ao meu trabalho e ao
resultado que teria nos clientes. Este ambiente permitiume desempenhar as minhas funções com plena consciência de que estava a possibilitar ao cliente uma boa prestação de cuidados e o seu progresso na sua qualidade de vida,
o que indirectamente aumentou a minha autoconfiança.
Ao longo destes seis meses, a minha intervenção
enquanto Terapeuta da Fala centrou-se no âmbito das perturbações da comunicação. Neste sentido, o aspecto que
considero mais relevante para o sucesso da minha intervenção terapêutica foi, em primeiro lugar, a criação de uma

empatia entre o técnico e os clientes, bem como a adequação do espaço de intervenção, para conseguir percepcionar
de forma mais coerente e humana a sua utilidade e benefícios.
Quando me refiro ao processo de comunicação e sabendo que este resulta de um conjunto de estratégias interligadas, como terapeuta da comunicação, tive de ter a aptidão
de encontrar constantemente, diferentes estratégias e técnicas para estimular e ajustar a melhor forma de comunicação para os clientes. Frequentemente afirmo que o principal material de intervenção de um Terapeuta da Fala é,
essencialmente o próprio terapeuta, assumindo-se como
principal modelo para o cliente.
Ao olhar para trás tudo parece tão igual, mas na verdade
é tudo tão diferente… pois as experiências que vivi ontem,
não são as mesmas de hoje, nem serão as mesmas de amanhã. Mas são essas diferenças que me fazem perceber o
quanto tenho evoluído ao longo de todo este percurso.
Para mim ser Terapeuta da Fala, é mais do que uma profissão, é uma paixão! É dar voz a quem não a tem! É dar voz
aos silêncios! Ser Terapeuta da Fala é ter a convicção que o
coração sente, que as mãos vêem e que os olhos transmitem.
Permitam-me terminar, acrescentando a citação de um
conhecido pensador Italiano: “Todo o nosso saber começa
nos sentimentos.” (Leonardo da Vinci).
Thomas Cravo
Terapeuta da Fala

As Parcerias edificam pontes para o Futuro

RVCC

Em parceria com a DQMF – Formação Profissional, Lda.
realizou-se a Acção de Formação Pedagógica Inicial de Formadores. Conscientes dos desafios e exigências neste
domínio contribuímos, mais uma vez, para o adquirir de
competências renovadas e inovadoras pelos 11 formandos,
7 externos e 3 internos, acompanhando assim o rigor exigido aos novos agentes formadores.

Reconhecer, validar e certificar as competências adquiridas ao longo da vida, permitiu no âmbito do programa de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC) que 8 colaboradores da CERCIAG, que cumpriram o
9º ano de escolaridade, efectivassem o seu processo de candidatura ao Centro de Novas Oportunidades de Águeda
com vista à obtenção do 12º ano, valorizando todo o saber
adquirido ao longo da sua vida e complementando-o com a
importante necessidade de aprender continuamente.

Porque a maior facilidade e rapidez de acesso à informação, a melhor coordenação entre colaboradores, a integração num ambiente produtivo e o aumento da possibilidade
de participação são características determinantes para a
sociedade actual, 4 Colaboradores da CERCIAG adquiriram o
diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), preparando-se assim para os
reptos do futuro.

Projecto LINK
Como previsto, o Projecto LINK vai terminar a sua acção
em 31 de Julho de 2009. Ao longo do ano lectivo, apoiou um
total de 32 formandos oriundos de 9 agrupamentos de
escolas/escolas de Águeda. Fica aqui a opinião de duas formandas acerca do Projecto e do que vivenciaram ao longo
do ano.
“O nosso grupo veio para o Projecto LINK em Outubro de
2008 através das professoras. No princípio não gostava de
vir para a CERCIAG mas depois conheci muitas pessoas e

No âmbito do RVCC continuamos a dar os parabéns a
quem investe no saber. Felicitamos, agora, os colaboradores
Ana Maria Fernandes Baptista e Paulo Jorge Melo Barbas
pela conclusão do 12º ano de escolaridade.

até encontrei um rapaz que gostou de mim.
Nós começámos a ter muitos amigos e começámos a ser
os melhores. Começámos a falar sobre temas, como drogas,
sexualidade e estilos de vida saudáveis, e cada um dizia
uma coisa e depois da parte da tarde fazíamos jogos todos
juntos.
Às vezes tínhamos zangas, mas já passaram.
Gostamos de estar na CERCIAG com os nossos colegas e
com as doutoras. Nas férias vamos ter saudades de tudo
isto, do que nós aprendemos e do que fazíamos.”
Cláudia Pereira e Vanessa Gonçalves – Grupo de 5ª feira
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Foi com muito prazer que a CERCIAG, procedeu à divulgação dos resultados do concurso de desenho "Dar Cor
aos Sonhos", inserido na campanha
local do Pirilampo Mágico.
A Entrega de prémios decorreu no
dia 18 de Junho de 2009, pelas
14h30m, no CFE da CERCIAG.
Os desenhos submetidos ao presente concurso, no total de 24, foram apreciados por um Júri constituído por um
membro da direcção da CERCIAG, pelo
coordenador do projecto LINK e pelo
coordenador do projecto CRI. O Júri
elaborou uma selecção dos melhores
trabalhos, tendo decidido quais os trabalhos premiados:
1º Prémio - César Augusto Leite Santos, Escola N.º 2 de Aguada de Cima - 1
Relógio de pulso.
2º Prémio – Solange Marisa Correia
Marques, EBI São João de Loure - 1 leitor mp3.
3º Prémio - Ricardo Miguel Rei Silva,
EB 2,3 Vilarinho do Bairro - 1 pen USB.

Dia Mundial da Saúde
A CERCIAG comemorou, no dia 7 de
Abril, o Dia Mundial da Saúde. A iniciativa teve como objectivo o rastreio de
saúde a nível de toda a instituição,
nomeadamente: avaliação da glicemia,
do colesterol, do peso/índice de massa
corporal e da voz. Realizaram-se ainda
sensibilizações sobre Estilos de Vida
Saudáveis, Higiene Oral, Alimentação e
Educação Afectivo-Sexual.
A actividade contou com a colaboração da Farmácia Janeiro e com o Centro
de Saúde de Águeda.
É de salientar que foi criada uma
ficha de registo interna que constará
do processo clínico individual de clientes e colaboradores. A CERCIAG proporcionou um dia importante de prevenção na saúde de toda a instituição.

Aventura segura
A CERCIAG participou, no dia 29 de
Junho na CERCIFAF , nas sessões de
focus-group, dirigidas às instituições
da Zona Norte e Centro, promovidas
pela FENACERCI no âmbito do Projecto
“Fazer da vida uma aventura segura”,
que decorre de uma parceria europeia
no âmbito do Programa DAPHNE.
Estas sessões tiveram como finali-

Os restantes participantes foram
agraciados com um diploma de participação.
3º Classificado

Concurso de desenho "Dar
cor aos sonhos" Campanha
Pirilampo Mágico 2009

1º Classificado

“Pirilampo Mágico: dá cor aos
sonhos desde 1987”

2º Classificado

Qualidade das Respostas
Sociais
A CERCIAG esteve presente, no dia 8
de Maio em Lisboa, na apresentação do
Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da Qualidade de Respostas
Sociais, onde foram apresentados os
Manuais da Qualidade das Respostas
Sociais.
Para cada resposta social existem 3
produtos – Modelo de Avaliação da
Qualidade, Manual de Processos-Chave
e Questionário de Avaliação da Satisfação (Clientes, Colaboradores e Parceiros).
Assim, encontram-se disponíveis os
Manuais de Qualidade para as 3 respostas sociais que a CERCIAG desenvolve, Manuais do SAD, CAO e Residências.
dade a validação das respostas do
questionário aplicado às Associadas
sobre Maus Tratos, Violência e Prevenção de Stress nas Pessoas com Deficiência e o levantamento das necessidades sentidas pelos profissionais na
área da prevenção dos maus tratos.
Participaram nestes trabalhos um
cliente, uma monitora e uma técnica
do Centro de Actividades Ocupacionais.

Realizou-se de 9 a 31 de Maio a
Campanha Pirilampo Mágico 2009,
tendo sido vendidos 11.000 pirilampos,
2.000 pin’s, 60 pin’s gigantes e 50
livros.
A CERCIAG esteve presente na Sessão de Abertura da referida Campanha,
que decorreu no Teatro da Luz em Lisboa no dia 8 de Maio. Esta cerimónia
foi presidida pela Dra. Maria Cavaco
Silva, tendo ainda, contado com inúmeras presenças como a da Dra. Idália
Moniz – Secretária de Estado Adjunta e
da Reabilitação.

Candidaturas aprovadas
Foram aprovadas as candidaturas
realizadas no âmbito do Programa
Intervir para a Participação, Subprograma Para Todos, do Instituto
Nacional para a Reabilitação, IP.:
- à área temática “Divulgação de Boas
Práticas”, para a criação de um Manual
de Boas Práticas – “Os Anjos sem sexo?
Ou o Sexo dos Anjos?”, sobre Educação
Afectivo-Sexual na Deficiência, cujo o
lançamento está previsto para Dezembro de 2009.
- à área temática “Recreativa - Colónia
de Férias”, para realização de Colónia
de Férias, tendo esta actividade iniciado a 2 de Junho terminando a 12 de
Julho. Usufruíram de férias na Praia da
Barra 52 clientes do Centro de Actividades Ocupacionais e CAO no Domicilio.

SME
O SME - Serviço de Mediação para o
Emprego, antigo Serviço de Integração,
integrou 36 formandos em Prática em
Contexto de Trabalho (3 deles transitados de 2008) e 7 formandos em Estágio
(3 deles também transitados de 2008).
Estes jovens foram integrados maioritariamente na sua área de formação e
no seu concelho de residência.
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Sonhos Futebolísticos
Actuações
1 Abril - Intercâmbio com grupo de
jovens do Fórum da Juventude, CERCIAG
22 Abril - Comemorações Dia da Terra, Agenda 21 de Águeda
25 Abril - Comemorações do 25 de
Abril, Águeda
26 Abril - Feira de Animação Sócio
Cultural, Escola Secundária c 3ºCEB de
Oliveira do Bairro
7 Maio - Dia do Agrupamento de
Escolas de Valongo do Vouga
09 Maio - Campanha Pirilampo
Mágico, Arruada na Feira Semanal de
Águeda
15 Maio - Dia da Família, CERCIAG
22 Maio - Dia da Comunidade, CERCIAG
23 Maio - Casamento na Qta. da
Couceira, Cantanhede
27 Maio - Festa da Flor Sénior, Águeda
28 Maio - PMATE na Universidade de
Aveiro
5 Junho - Escola Secundária de
Albergaria a Velha
17 Junho - Centro Educativo de Oiã
19 Junho - Festa de Final de Ano da
E.B.1 da Borralha
12 Julho - AGITAgueda

Circuito Adaptado
No dia 22 de Abril a CERCIAG dinamizou uma acção de sensibilização
acerca da temática da deficiência, na
Escola Secundária Adolfo Portela, com
o objectivo de sensibilizar um grupo de
15 alunos para esta questão. Esta iniciativa integrou-se no Projecto Mundo
ao Contrário, pertencente a um grupo
de alunas do 12.º ano no âmbito da
área de projecto. A CERCIAG foi representada pelo Alberto Almeida e pela
Prof.ª Maria Manuel que dinamizaram
um Circuito Adaptado .

Jornadas Desportivas
A CERCIAG participou, à semelhança
dos anos anteriores, com um grupo de
6 clientes de CAO e 2 acompanhantes,
nas Jornadas Desportivas da CERCIMIRA de CAO nos dias 30 de Junho e 1 de
Julho de 2009.
Pela primeira vez, participou também nas Jornadas Desportivas da CER-

Um grupo de 12 clientes de CAO
assistiu, no dia 11 de Abril, a um jogo
do Benfica vs Académica, no Estádio da
Luz. Esta saída integrou-se na concretização do sonho de 1 cliente de CAO,
que para 2009 verbalizou que o seu
“sonho” seria assistir a um jogo do Benfica no Estádio da Luz. Embora o Benfica não tenha ganho à Académica, o
sonho de assistir a um jogo na Catedral
e sentir todas as emoções ao vivo foi
concretizado!
O cliente de CAO que para 2009 verbalizou o “sonho” de assistir a um jogo
do Porto, no Estádio do Dragão, teve
um pouco mais de sorte, uma vez que
foi nesse jogo que o Futebol Clube do
Porto se sagrou Campeão Nacional. As
emoções sentidas no estádio dificilmente se poderão traduzir em palavras, só quem lá esteve e viveu o
momento poderá testemunhar e
jamais esquecer. Neste caso, pode-se
dizer que o cliente concretizou 2
sonhos de seguida, nesta saída, participaram 6 clientes de CAO.
À parte das preferências clubistas de
cada um, a CERCIAG contou com a
colaboração dos 2 clubes de futebol
com mais representatividade nacional,
na concretização do sonho de 2 clientes de CAO, que no fundo permitiram
que mais 15 dos seus colegas vivenciassem estas duas experiência inesquecíveis.
CIMIRA dos Centros de Formação, com
um grupo de 7 formandos e 2 acompanhantes nos dias 2 e 3 de Julho.

Feira do Mundo Rural
No dia 20 de Junho, um grupo de
clientes da Unidade Residencial visitou
a primeira feira do Mundo Rural, que
decorreu em Águeda de 17 a 21 de
Junho. Foi num ambiente de verdadeira ruralidade que tiveram oportunidade de ver de perto animais de diversas
espécies pecuárias portuguesas.
O grupo, terminou o seu passeio
numa esplanada onde comeram gelados e beberam sumos.

CAO - Actividades
 A 30 de Maio, 5 clientes visitaram
a Catedral de Santiago de Compostela,
Património Mundial da Cultura.
O grupo visitou a Praça do Obradoiro
e a Praça das Pratarias , o interior da
catedral e as ruas circundantes onde

“Dia das Técnicas” e “Feira
Através dos Tempos”
No dia 18 de Junho, teve lugar na Escola Básica de Albergaria-a-Velha um
evento subordinado ao tema “Dia das
Técnicas”, no qual participaram formandos dos cursos de Costura e Cerâmica do CFE da CERCIAG. De igual
modo, no dia 19 de Junho, formandos e
respectivos formadores dos cursos de
Serralharia, Carpintaria, Costura e
Cerâmica do CFE também participaram
na “Feira Através dos Tempos”, desta
vez na Escola de Vilarinho do Bairro.
Os eventos tiveram como objectivo
principal expor alguns trabalhos realizados nas áreas de formação do CFE da
CERCIAG, através da demonstração da
sua execução ao público presente. Este
tipo de eventos, além de projectar a
CERCIAG na comunidade e divulgar os
cursos de formação profissional do
CFE, é uma forma de sensibilizar a
comunidade para a empregabilidade
das pessoas com deficiência.

assistiram aos espectáculos de rua e
puderam comprar as suas lembranças.
 A 22 de Maio de 2009, realizou-se o
Dia da Comunidade. Convidámos a
Escola Marques de Castilho - turma do
10º I, que uma cliente do Centro frequenta. Fizeram a visita ao CAO e ao
CFE e no Auditório apresentaram um
filme passado nas aulas e que ofereceram à colega.
 A 5 de Maio de 2009, comemorouse o Dia Internacional da Família.
Foram convidadas as famílias dos
clientes a passar a tarde na instituição
onde lhes foi mostrado as actividades
realizadas.
Fizeram uma visita às áreas e assistiram à actuação do Rancho e da Fanfarra. No final receberam um CD com
imagens dos respectivos familiares nas
suas actividades.

Website
Está disponível o novo website da
CERCIAG: www.cerciag.pt.
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A Universidade de Aveiro, a CERCIAG e o Pavilhão do
Conhecimento – Ciência Viva realizaram no passado dia 1
de Julho de 2009, no auditório da CERCIAG em Águeda, o III
Encontro de Educação em Ciências subordinado ao tema “A
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS”, que contou com mais de três centenas de participantes.
A par do aprofundamento de conhecimentos e da reflexão sobre a Educação em Ciências, este III Encontro, constituiu-se como uma oportunidade de partilha de vivências e
experiências de qualidade de Educação em Ciências no 1º
CEB de alunos com Necessidades Educativas Especiais, quer
em contextos formais de educação, quer em não-formais.
A Educação em Ciências com vista à literacia científica,
nomeadamente nos primeiros anos de escolaridade, deve
ser para todos. Tal finalidade está, hoje, explicitamente presente em muitos dos currículos de Ciências dos países ocidentais. Assumi-la e traduzi-la, na prática, implica ter
expectativas elevadas e criar oportunidades de aprendizagem efectivas para todos, independentemente de origens,
crenças, características pessoais ou físicas.
As catorze comunicações orais apresentadas foram organizadas em duas áreas conceptuais: (i) Boas Práticas de
Ensino das Ciências com Alunos com NEE e (ii) Educação em
Ciências em Contextos não-formais. Os respectivos textos
testemunham a diversidade de posições acerca da educação científica de alunos com NEE, bem como de propostas,
situações e contextos de acção. Igualmente, as perspectivas
e práticas que se realizam em outros países, neste caso
Inglaterra e França, foram apresentadas respectivamente
por Adrian Fenton da British Science Association e Pierre
Bonnefond da Academia das Ciências de Toulouse.
“A inclusão não é, nem um local, nem um método de
ensino; é uma filosofia de apoio à aprendizagem das crianças com NEE.”

Centro de Recursos para a Inclusão
A CERCIAG integrou a Rede Nacional de Centros de
Recursos para a Inclusão (CRI), acreditada nos termos constantes do Aviso nº22914/2008, publicado no Diário da
República, II Série, nº170, de 3 de Setembro, desenvolvendo
a sua actividade de acordo com o definido no Protocolo de
Colaboração celebrado entre o Ministério da Educação a as
Confederações representantes das Instituições de Educação
Especial, homologado em 12/04/2008.
Constitui objectivo geral do CRI, apoiar a inclusão no
ensino regular das crianças e jovens com deficiências e
incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à

formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à
vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada
indivíduo, em parceria com os Agrupamentos de Escolas
dos Concelhos de Águeda, Albergaria – a - Velha e Sever do
Vouga e outras estruturas da comunidade, desenvolvendo
uma actividade sustentada num Plano de Acção, elaborado
e aprovado pela Direcção da CERCIAG e pelo Director de
cada Agrupamento de Escolas, a 29 de Maio de 2009, válido
por um período de quatro anos, com revisão e orçamentação anual. Espera-se a formalização da homologação do
Plano de Acção pelo Ministério da Educação, em Agosto de
2009.

