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Atribuição de Voto de Louvor à IPSS Infante de Sagres
A Associação Infante de Sagres, fundada em 1980, é uma instituição
privada de solidariedade social (IPSS) que desenvolve a sua atividade na
área da educação e apoio sócio educativo nas valências de Creche, Jardimde-infância e 1º Ciclo.
No dia 7 (sete) de Outubro de 1928, Dr. Manuel Ataíde da Veiga Pavão da
Silva Leal, Presidente da instituição, inaugurou as actividades do Colégio
Infante de Sagres, em conformidade com o entendimento de uma nova
pedagogia, a par da formação de carácter dos jovens.
Era seu desejo formar - jovens de amanhã - dignos, correctos e de acção,
dotados de espírito de humanismo, capazes de constituírem a geração de
futuro. Para este efeito, num anexo ao Colégio Infante de Sagres promoveu
a criação de uma escola destinada à recuperação das crianças de Palma.
Muitos desses jovens de então, anciãos de hoje, dão testemunho de quanto
ficaram devendo às profissões que adquiriram.
Há precisamente vinte e cinco anos que, inspirada no espírito do pai, a Drª
Maria Teresa Palma Leal Lobato decidiu criar a Associação Infante de
Sagres destinada a apoiar e promover as crianças e jovens de Palma e
Fonseca em condições desfavorecidas.
Esta Associação tem revelado uma apetência excecional no que concerne
às Metodologias, actividades mas também na aposta de um sistema de
ensino Inclusivo ímpar.

A Associação recebe crianças NEE - Necessidades Educativas Especiais,
integrando-as nas suas valências.

A AIS dispõe de técnicos na área da terapia da fala, fisioterapia, terapia
ocupacional, psicologia ou outros que sejam necessários e ainda
actividades específicas como a natação e a música.
A Associação Infante de Sagres dispõe de uma equipa de técnicos
especializados que prestam apoio na áreas da:









Terapia da fala;
Terapia ocupacional;
Fisioterapia;
Psicologia clinica educacional;
Ensino especial;
Técnico de psicomotricidade;
Natação adaptada;
Nutrição;

A equipa de técnicos da AIS apoia as crianças que frequentam as suas
valências mas também crianças que procurem apenas o seu apoio técnico
especializado.
O historial e as finalidades da AIS, que levaram a aceitar crianças diferentes
– NEE – Necessidades Educativas Especiais – envolvem uma equipa técnica
que abrange as áreas







do autismo;
da surdez;
dos atrasos do desenvolvimento;
das perturbações de comportamento;
e outras situações em que a equipa tenha capacidade de
resposta;
actividades de complemento curricular ;

Trabalham na AIS 3 (três) auxiliares com deficiência auditiva que têm
provocado nas crianças de todas as idades o desejo de aprender a língua
gestual. Estas auxiliares tanto ensinam a língua gestual como são
tradutoras das crianças com deficiência auditiva, dentro e fora das salas de
aulas.
- Após esta experiência acumulada de alguns anos de trabalho com crianças
diferentes, a equipa AIS tem contribuído para a melhoria de vida de muitas
crianças e famílias.

- Pela excelência das suas instalações, a dedicação de todos aqueles que
trabalham no anonimato, metodologias de ensino inclusivo e
essencialmente pelos reflexos gerados nas crianças.
- Pelo ensino de inglês, mandarim, expressão físico-motora, expressão
musical – a partir dos 4 meses.
- Por todas as valências apresentadas, pelo empenho dos seus 60
(sessenta) funcionários onde se incluem 6 (seis) funcionários com
limitações motoras e psíquicas.
Funcionários que contribuem para a integração de vida de 84 (oitenta e
quatro) alunos do 1º Ciclo, 14 (catorze) dos mesmos com necessidades
educativas.
Cerca de 143 (cento e quarenta e três) crianças no Jardim de infância em
que 23 (vinte e três) apresentam em tenra idade, necessidades educativas.
Por fim 103 (cento e três crianças) na creche, em que 4 (quatro) têm
também necessidades educativas.
Pelos motivos supracitados, mas essencialmente por ser fácil comprovar
junto da população todo o trabalho desenvolvido, é nossa convicção que se
trata de uma IPSS com um trabalho de excelência na comunidade, a todos
os níveis. Nessa perspectiva se justifica o nosso Louvor.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2014
O Membro do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de São Domingos de
Benfica
Nuno Ricardo Araújo de Brito

