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O projeto Armadilhas Escondidas, atividade conjunta da Associação Terras Dentro, do Município da 

Vidigueira e Agrupamento de Escolas da Vidigueira, destina-se aos alunos de 8º ano, CV3 e Educação 

Especial de 2º e 3º ciclos e pretende sensibilizar os alunos do Agrupamento de Escolas de Vidigueira, 

bem como toda a comunidade educativa, para a não descriminação na prática do turismo. 

Este projeto engloba várias ações que têm vindo a acontecer e irão decorrer ao longo do ano letivo, a 

saber:  

Sessão de Esclarecimento no dia Mundial do Turismo - 27 setembro 2016. 

Apresentação do projeto, suas atividades e calendarização - 5 janeiro 2017. 

Atelier técnico de acessibilidade – 5 e 6 janeiro 2017. 

Atelier Participativo sobre a deficiência – Datas a definir nos meses de janeiro, fevereiro e março 2017. 

Visita ao Museu Nacional do Azulejo –  2 de março 2017.  

Atelier Fotografia - 10 janeiro 2017. 

Concurso Fotografia –  envio/receção de trabalhos de 1 a 31 de março de 2017;  Exposição e entrega de 
prémios  a 20 de abril de 2017 (data prevista). 

Acampamento “Armadilhas” (para os 10 alunos vencedores do concurso de fotografia) -  3 dias após 15 

junho. 

Atividades Curriculares – A temática é trabalhada nas aulas de Educação Visual, Educação Física, 
Geografia, Educação Tecnológica, Português, TIC e Oferta Complementar de acordo com os conteúdos 
programáticos das mesmas (possibilidade de mais disciplinas integrarem o projeto).  
 
Mais se informa que os seguintes elementos são os responsáveis pelo projeto: 
Câmara Municipal de Vidigueira - Dr.ª Ana Paula Faísco 
Associação Terras Dentro – Drª Manuela Fialho, Dr. David Serra e Drª Mónica Santos 
AEVID -  Professora Carla Aleixo 

 

Para mais informações consulte o site da Escola – www.aevip.pt. No separador lateral direito estão 

disponíveis todas as informações relativas a este projeto.  

 

Vidigueira, 16 de janeiro de 2017 

 

http://www.aevip.pt/

