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Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.
Projeto nº 696/2016 “Brinco, Aprendo e Sou Capaz”
Oficinas de Tecelagem e Expressão Plástica
Descrição das sessões e Avaliação Qualitativa das Oficinas de Tecelagem

As oficinas de tecelagem decorreram em dez sessões de formação nesta área e tiveram a
duração de duas horas cada uma. Nelas participaram oito jovens com Necessidades Educativas
Especiais, especificamente relacionadas com as perturbações do espetro do Autismo e do
desenvolvimento global. Estes jovens estavam acompanhados, em cada sessão, por um
familiar.
Ao longo das dez sessões foram desenvolvidas atividades em tear manual e em tela, tendo sido
aplicados os pontos de Esmirna e Meio Ponto.
Os jovens manusearam diversos materiais tais como tear, agulha, navete, tesoura, tiras de
plástico, lã, fio de algodão e trapilho. Os materiais suscetíveis de causar algum acidente foram,
cuidadosamente manuseados pelos participantes, com constante vigilância do familiar e
monitora.
Todo o trabalho desenvolvido nas sessões foi, previamente, preparado e organizado de forma a
promover a motricidade fina e a motricidade grossa dos jovens, bem como a sua concentração
e autonomia. Pretendeu-se, sobretudo, que o desenvolvimento destas competências permita ao
jovem realizar as tarefas aprendidas fora do espaço escolar e em família, facilitando a sua
integração e as relações interpessoais.
O trabalho desenvolvido durante as dez sessões que constituíram este projeto foi muito
positivo, tendo os jovens, bem como os respetivos acompanhantes, revelado bastante interesse
e empenho em todas as tarefas propostas. Estes projetos constituem espaços privilegiados de
partilha de conhecimentos e de articulação escola/família que devem continuar a ser
fomentados de forma sustentada.
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De salientar que todos os intervenientes interagiram de forma muito carinhosa,
demonstrando gosto pelas aprendizagens, grande empatia e vontade de participar.
A Avaliação final do projeto foi realizada pela monitora de tecelagem e pelos
intervenientes.

Lisboa, 5 de Dezembro de 2016

A Monitora de Tecelagem
Maria Luísa Menino Lopes Pereira
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