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Mais um passo na cooperação internacional 

 
Entre os dias 22 e 26 de novembro de 2022, o Porto foi o centro nevrálgico de mais uma etapa 

internacional do project "How special are your needs?  Can we help?  STEAM for an inclusive 

Europe." Professores das escolas parceiras da Bélgica, Grécia, Itália, Portugal, Eslovénia e Suécia 

uniram forças e aprofundaram os seus conhecimentos em impressão e imagem 3D, navegação GPS e 

edição de vídeo em tela dividida utilizando o programa Filmora. 

Nas reuniões anteriores deste projeto, realizadas na Suécia, Bélgica e Grécia, professores e alunos 

participaram em atividades de consciencialização sobre os problemas que as pessoas com deficiência 

enfrentam na vida cotidiana. Simultaneamente as competências técnicas deste grupo foram 

exploradas com o objetivo de encontrar soluções tecnológicas que possam facilitar a vida das 

pessoas com deficiência. 

O encontro de formação de professores no Porto centrou-se no estudo para a implementação de um 

resultado tecnológico específico – um percurso inclusivo no centro urbano do Porto, passando por 

quatro lugares carismáticos: Conservatório de Música do Porto, Igreja Românica de Cedofeita, Casa 

da Música e Cemitério de Agramonte. Este percurso pretende ser acessível a indivíduos que se 

desloquem em cadeiras de rodas e também permitir que pessoas com deficiência visual se orientem 

com o auxílio de GPS, sendo ainda fornecidos modelos 3D que proporcionam uma perceção sensorial 

táctil do património cultural e histórico da cidade. Ao longo do percurso este património vai 

ganhando vida com pequenos vídeos que podem ser utilizados pelo público em geral, mas sobretudo 

dirigido aos deficientes auditivos, já que os vídeos são legendados e têm o ecrã dividido com a 

transcrição em língua gestual portuguesa. Nestas atividades estiveram também envolvidas duas 

escolas da cidade: uma que integra alunos cegos, Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, e 

outra que integra alunos surdos, Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, ambas as escolas são 

parceiras no projeto. 

A avaliação desta mobilidade foi clara: “Foram 3 dias extremamente produtivos, com uma 

cooperação maravilhosa entre todos os professores e com muito pensamento criativo para resolver 

todos os tipos de problemas técnicos que surgiram. Uma experiência fantástica, que se tornou ainda 

melhor devido à receção calorosa dos anfitriões portugueses.” 
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