“Promover a inclusão das pessoas com deficiência
motora e melhorar a sua qualidade de vida,
potenciando os seus talentos e sensibilizando para a
igualdade de oportunidades, é a nossa missão!”
SALVADOR MENDES DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO SALVADOR

ESPETÁCULO DE MARIONETAS
Acreditando no enorme potencial dos jovens enquanto agentes de mudança, a Associação Salvador
tem vindo a desenvolver desde 2008 palestras de sensibilização em escolas para alunos do 3º ciclo
e secundário, sobre a importância da inclusão e da criação de igualdade de oportunidades, bem
como sobre a prevenção de acidentes.
Recentemente iniciaram ações para um público infantil, alargando a intervenção ao jardim de
infância e 1º ciclo, porque acreditam que a sensibilização deve começar desde cedo de forma a
incutir uma atitude de respeito para com a diferença.
Assim, apresentam-nos a seguinte proposta:
“A Casa da Árvore” – a inclusão nas nossas mãos é um teatro de
marionetas, com personagens e contextos alusivos à temática da
deficiência motora, inclusão, valorização da diferença, respeito.
Promove e defende os direitos universais e exemplifica o poder que
cada um tem para gerar mudança no mundo.
Foi criado a pensar em todas as crianças do Pré-Escolar, 1º e 2º anos
e cada espetáculo tem a lotação máxima de ±60 crianças por
espetáculo que tem 30 minutos de espetáculo e 10 minutos para
debate e consolidação dos conteúdos.
Este espetáculo foi oferecido pela Associação Salvador que custeou
as despesas de deslocação e remuneração da Marionetista.
Os jardins de infância, 1º e 2º anos de todas as Escolas do Agrupamento, beneficiaram deste
programa. Nos dias 19, 20, 27 e 28 de novembro (num total de 16 espetáculos), ficou agendado que
cada escola tivesse acesso ao espetáculo. A Câmara assegurou a maioria dos transportes, bem como
algumas juntas de freguesia.
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