
 

Darque: Escolas prioritárias reflectem sobre indisciplina e apoio a alunos com autismo  

Luís Picado, professor da Universidade de Lisboa é convidado de um seminário sobre 

indisciplina escolar promovido pelo Território educativo de intervenção prioritária do 

Agrupamento de Escolas de Darque que decorre nas instalações da Sociedade de Instrução e 

Recreio Darquense na manhã do dia 1 de Abril. 

Agendada há alguns meses, já antes do actual destaque que o tema tem tido na opinião 

pública, esta sessão destina-se a todos os docentes do agrupamento mas está aberta a todos 

os outros do concelho que queiram assistir desde que previamente se inscrevam pelo telefone 

até 29 de Março (dada a lotação limite da sala). 

Ainda durante a interrupção de aulas da Páscoa, no dia 9 de Abril, decorre uma sessão 

sobre educação de crianças autistas promovida nas instalações da Biblioteca do Agrupamento 

com a direcção científica e técnica da Associação dos Amigos dos Autistas (AMA), parceira no 

agrupamento nesta área de actividade. O agrupamento numa das suas escolas (EB1JI da 

Senhora da Oliveira) tem uma unidade de atendimento – Unidade de Ensino Estruturado - a 

crianças autistas que é de referência para o concelho. 

Estas actividades são 2 das cerca de 85 incluídas no âmbito do Projecto NAIADE, 

designação da candidatura aprovada pelo Ministério da Educação e Programa Operacional 

Potencial Humano no âmbito do chamado Programa TEIP 2.  

TEIP significa território educativo de intervenção prioritária e é a recuperação de uma 

acção de política educativa que existiu em meados da década de 90 e que agora renasce em 

cerca de 100 escolas do País em que o contexto social, económico e a realidade escolar 

justificam um reforço de meios e iniciativas para promover o sucesso e combater o abandono 

escolar. 

As actividades do programa estão em funcionamento desde o início do ano e o seu núcleo 

central de acção é a criação de uma equipa multidisciplinar com professores, uma técnica de 

ciências da educação, uma psicóloga, uma assistente social e animadores para cumprir os 

objectivos.  

Além de ocupação do tempo de recreios e apoios aos alunos e famílias no âmbito escolar 

e social incluem-se nas acções vectores como a educação para os direitos humanos, o reforço 

do acesso à cultura e desporto ou, entre outros, o apoio específico a alunos oriundos de 

minorias étnicas.  

O projecto TEIP termina no final do ano lectivo de 2010-2011, estando neste momento a 

decorrer a avaliação interna do 1º semestre. Entre os resultados mais salientes destaca-se a 

redução muito significativa dos episódios de indisciplina escolar (em alguns tipos de actos para 

metade) já que a existência de mais meios permite melhor acompanhamento de vítimas e 

autores dos actos de desrespeito pelas regras.  



Um dos aspectos mais relevantes do programa é a criação de parcerias estreitas com a 

comunidade. Os parceiros de linha da frente do Território educativo prioritário são no âmbito 

autárquico o Município de Viana do Castelo e as Freguesias de Darque, Vila Franca e 

Subportela (que abrangem as escolas do Agrupamento) e no âmbito da sociedade civil a 

Sociedade de Instrução e Recreio Darquense, AO-Norte, entre outras. 

Os dados sobre este projecto podem ser consultados no site www.escolasdarque.com 

(portal do agrupamento de Escolas de Darque). 

Para qualquer informação sobre as actividades pode ser contactada a coordenadora da 

equipa de projecto Selma Rego Tlm 932 770 040 

  

 

Em anexo: 

Programa do Seminário sobre Autismo 

PROGRAMA/HORARIO DA FORMAÇÃO: 

MANHÃ  

(9:30 – 13:00 com intervalo 11:00-11:30) 

 9:30 – 10:15 O que é o Autismo. 

 10:15 – 11:00 Critérios de Diagnóstico 

 11:15 – 12:15 Sinais e sintomas 1ªinfância, 2ª infância, adolescência e idade adulta. 

 12:15 Questões dos professores e debate 

TARDE 

 (14:30 – 18:00) 

 14:30 – 15:15 Inclusão do Jardim-de-infância  

 15:15 – 16:00 Inclusão no 1º, 2º e 3 º ciclos  

 16:00 – 16:45 Dificuldades nas Competências Sociais/Comportamento  

 16:45 – 17:30 Terapias (medicamentosas, terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade, hipoterapia, hidroterapia…) 

 17:30 Debate 

 

 

 

 

http://www.escolasdarque.com/

