Boas Práticas
Felicidade
Tronco do módulo/E
Contacto: Eunice Freitas
AEJD Faro PT
http://aejdfaro.pt/

1 Contexto
Definir sentimentos e conceitos abstratos o que se revela ser muito difícil para os alunos surdos.

2 Objectivos

Esta iniciativa surge com o intuito de promover na comunidade educativa AEJD pensamentos positivos, a
valorização do que no quotidiano nos acontece, a partilha dos acontecimentos que nos fazem sentir
felicidade, aqueles que dão o verdadeiro sentido à nossa vida, aqueles que fazem com que a vida mereça,
de facto, ser vivida
Propomos, que sejamos todos, comunidade educativa AEJD, a desenvolver o savoring - capacidade de
perceber e apreciar as experiências positivas – no nosso agrupamento, com o objectivo de: promover a
apreciação das experiências do dia-a-dia, a partilha de boas experiências com familiares e amigos, a
promoção da capacidade de se transportar mentalmente para outro lugar, a recordação e a revivência de
dias felizes, a partilha do sucesso, das realizações pessoais, a manifestação de um talento através das
expressões e a focalização da atenção para momentos mágicos.
Recordar os bons momentos vividos acrescenta sentido e riqueza à vida de todos e, por isso, propomos
que cada um seja um veículo de partilha de felicidade!
Professores responsáveis: Eunice Freitas, Sara Carvalho, José Palma
Professores envolvidos nas atividades: Professores de Educação Visual, Professores de Português, Prof.
Rui António do curso profissional de Multimédia.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Os intervenientes neste projeto são: alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.ºciclos e secundário, funcionários e
professores de todas as escolas do Agrupamento de Escolas João de Deus
Esta iniciativa foi pensada do seguinte modo:

3 Desenvolvimento da boa prática
Data

Prof.

Atividade

Local

Resp

Hora

Público-

Observações

Alvo
Exposição de

4-8
abril

materiais
Guiomar

subordinados ao tema
“Como materializo a

EB2,3 Santo

Alunos do 2

António

e 3º Ciclos

EB2,3 Santo

Alunos do 2

António

e 3º Ciclos

EB2,3 Santo

Alunos do 2

António

e 3º Ciclos

EB2,3 Santo

Alunos do 2

António

e 3º Ciclos

felicidade?”
Exposição de figuras
4-8
abril

Fátima

em barro
subordinadas ao tema
”O Prazer de Viver”.
Concurso de cartazes

4-8
abril

Dólique

subordinados ao tema
“O que é a
felicidade?”

4-8

Sara e

abril

Eunice

Exposição de frases e
de poemas sobre a
felicidade.

Alunos do
Exploração da história

9
março

Eunice

“A Gigantesca
Pequena Coisa”.

EB2,3 Santo
António

2ºe 3º Ciclos
com surdez
que integram
CEI.

7-17

Alunos do

março

Curso

Recolha de
testemunhos acerca

Todas as

Toda a

escolas do

comunidade
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Multimédia do que é a felicidade
(12º13)
+ Sara

Agrupamento

escolar

para produção do
filme/ documentário
“Rostos com
Felicidade”.

5,6
abril

Apresentação do filme
“Rostos com
Felicidade”.

Auditório
A
EB2,3 Santo
António

definir

Alunos do 2
e 3º Ciclos e
Professores

4/ Avaliação
Houve uma partilha de sentimentos entre pessoas ouvintes, cegas e surdas, professores e pessoal auxiliar
da comunidade escolar.
Inclusão é a palavra-chave. Todos diferentes, todos iguais. Todos partilhamos os mesmos sentimentos.
Foi registado num filme/documentário: “Rostos com Felicidade”-

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

3

