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eNtrega De 
equiPaMeNtOs 
Para aluNOs 
cOM NecessiDaDes 
esPeciais

a Câmara Munici-
pal de Câmara de 
Lobos procedeu 
à entrega de dois 
computadores e 

um quadro que irão equipar 
as salas das unidades espe-
cializadas das escolas EB1/PE 
de Câmara de Lobos, Esco-
la Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 
da Torre e Escola Básica e 
Secundária Dr. Luís Maurílio 
da Silva Dantas. Estas Uni-
dades especializadas acom-
panham alunos necessidades 
educativas especiais, e estes 
equipamentos vêm possibi-
litar o desenvolvimento de 
atividades adaptadas a estes 
alunos.

Estes equipamentos foram 
adquiridos através do projeto 
Crowdfunding do Novo ban-
co que angariou 5000 €. Os 
referidos três equipamentos, 

no valor de 2650 € vêm-se 
juntar aos 11 tablets, no valor 
de 2350 € entregues aos alu-
nos acompanhados pelo pro-
jeto Passo a Passo, promovido 
pela autarquia e cofinanciado 
pelo PRODERAM2020

O Passo a Passo disponi-
biliza à população infantoju-
venil apoio nas áreas técnicas 
da Terapia da Fala, Psicologia, 
Psicomotricidade, e Serviço 
Social. Este projeto desenvol-
ve, de momento, a sua atuação 
junto das crianças e jovens 
residentes e em frequência no 
1.º Ciclo de Escolaridade e em 
Unidades de Ensino Especia-
lizado no concelho de Câmara 
de Lobos, estando a ser equa-
cionado o seu alargamento 
aos restantes ciclos.

Segundo Sónia Pereira, 
Vice-presidente com o pelou-
ro da Educação: “Com a aqui-

sição destes 3 equipamen-
tos aplicamos o remanescen-
te dos fundos angariados pela 
campanha. Direcionamos este 
valor para os alunos do ensi-
no especial dado que a Câma-
ra Municipal de Câmara de 
Lobos já disponibilizou, cerca 
de 300 equipamentos infor-
máticos para os alunos de 
todos os ciclos das escolas do 
concelho, bem como acesso 
à plataforma Escola Virtual a 
todo o universo de alunos que 
frequentam o 1.º Ciclo.”

O Crowdfunding foi, numa 
primeira instância, pensado 
para a aquisição de equipa-
mentos para as crianças do 
Projeto Passo a Passo, mas 
dado o sucesso da iniciativa, a 
autarquia alargou o seu âmbi-
to, o que resultou na aquisi-
ção destes equipamentos hoje 
entregues às escolas. n


