
Sábado, 2 de Dezembro de 2017, 
entre as 10h30 e as 19h30

A Associação Convivência lança o convite a todos os nossos amigos e parceiros, aos(às) educadores(as) e 

às famílias a juntarem-se a nós no próximo sábado, dia 2 de Dezembro, para um dia pleno de convívio e de 

desafios ou experiências sensoriais.

Neste dia, daremos início à Semana da Inclusão, evento que decorrerá entre dia 2 e 12 de Dezembro com 

actividades em diferentes locais da cidade e que contará com a colaboração de diversas entidades.

Assim, pela manhã de sábado, às 10h30 , apelamos à presença de pais e filhos na Biblioteca Municipal de 

Aveiro para a Hora do Conto , onde terão a oportunidade de conhecer e experienciar “Histórias para ver 

com os ouvidos”, bem como vivenciar diferentes sensações , no espaço da “ Casa do Adriano”, onde serão 

convidados a explorar os vários sentidos.  Esta manhã sensorial será dinamizada pela Cláudia Stattmiller da 

Companhia Start-teatro e promete proporcionar às famílias um momento de descoberta e de aprendizagem 

único.

Mais tarde, pelas 18h30 terá lugar a “Passeata Urbana pela Inclusão“, uma actividade aberta à 

comunidade aveirense em geral, que levará pessoas com e sem incapacidade a realizar um percurso a pé 

pela cidade, sendo desafiadas a experimentar um conjunto de obstáculos à mobilidade, à semelhança do 

que vivenciam as pessoas com deficiência motora, visual ou auditiva. Durante este percurso as mesmas serão 

auscultadas sobre as dificuldades e sentimentos experienciados. 

Contamos com a presença de todos! Venham sentir com os sentidos e vivenciar um dia de 

convívio e de experiências ímpares!



- Percurso urbano com experimentação 
das dificuldades à mobilidade

- Dinamização: Cláudia 
Stattmiller I Produção: Start-teatro

* “A Casa do Adriano” é um espaço sensorial, criado de forma a 
permitir que os visitantes experimentem algumas das sensações 
vivenciadas por deficientes visuais. Os visitantes poderão experienciar 
diversas texturas , sons e cheiros, de forma a vivenciar outros sentidos.

*

- Ponto de Partida: Praça do Dr. 
Joaquim de Melo Freitas

Participantes: 
Público em geral

Participantes: 
Famílias

Dia 2 de Dezembro de 2017 


