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O Projeto “I Like a BOCCIA”
O Boccia é uma modalidade desportiva pouco conhecida pela população em
geral, que por norma ignora as inúmeras vantagens da sua prática e o papel que pode
possuir na promoção de hábitos e estilos de vida saudável. É uma modalidade que
integra o programa dos jogos Paralímpicos, sendo nesse contexto praticada por
pessoas portadoras de deficiência. Talvez por isso tem sido associada quase que
exclusivamente ao universo da deficiência o que não corresponde à realidade. A prova
disso são os quadros competitivos do Desporto Escolar na qual a nossa Escola
participa em que inclui sem exceção todos os alunos.

I - ENQUADRAMENTO
Este projeto tem como ambição ajudar na construção de uma escola com
Necessidades Educativas Especiais igualdade de oportunidades para todos. Com muito
trabalho, coragem e firmeza ambicionamos conseguir ambientes mais justos e
inclusivos no meio escolar. A escola inclusiva continua a caminhar para a realidade que
se pretende. Não obstante, há que contribuir para continuar a abrir o caminho que a
escola necessita de percorrer, no sentido de se adaptar e criar as condições essenciais
para a realização e felicidade de todas as crianças/jovens que a essas mesmas
condições têm direito.

II – OBJETIVOS
- Promover a integração desportiva, social e cultural dos nossos alunos com pessoas
idosas de várias instituições, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de
vida e integração social, tendo como intuito facilitar a vivência de novas experiências
adaptadas às necessidades e características de cada indivíduo.

- Facilitar a socialização dos alunos com, através do aumento dos contactos pessoais
com outros indivíduos, originando situações de igualdade de oportunidades, de modo
a promover formas de inclusão e de cooperação social.

- Implementar, juntamente com os parceiros deste projeto, atividades/encontros que
promovam o desenvolvimento desta modalidade.

- Envolver os alunos, funcionários e professores do nosso Agrupamento em eventos e
atividades de carácter desportivo, recreativo e lúdico.
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- Construção de materiais necessários e essenciais à prática da
modalidade, nomeadamente de Paddles, compassos de medição, marcadores
manuais, etc.

- Dotar o Pavilhão Central de um Campo bem definido para a modalidade

III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Desenvolvimento do contacto direto com as instituições, das quais destacamos
as que já se demonstraram disponíveis para participar nos encontros a organizar pelo
nosso Agrupamento sem qualquer custo ou encargo para o mesmo, a saber:
 Universidade Sénio de Sabrosa;
 Lar da Imaculada Conceição - Lordelo;
 Centro Social e Cultural da Campeã;
 Associação Centro de Dia S. Pedro - Celeirós;
 Lar Nossa Senhora das Dores - Vila Real
 Fundação Patronato St. António - Sabrosa;
 Centro Social e Paroquial da Samardã - Vila Real
 Associação Social C.R.D de Para da do Pinhão;
 Centro Social e Paroquial de Santo António - Vila Real
 Santa Casa Misericórdia de Sabrosa;
 APPACDM VILA REAL - Sabrosa;
 Associação Miguel Torga, São Martinho de Anta;

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Temos a consciência de que se trata de um projeto muito importante e que
apresentará algumas dificuldades iniciais, mas com os parceiros certos e com o esforço
e dedicação que temos colocado desde a fase inicial do projeto, temos certeza que
constituirá um contributo para a melhoria da qualidade de vida de alguns os nossos
alunos. Este projeto reveste-se de um carácter eminentemente social e desportivo,
tendo em consideração a sua população – alvo.
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