Promoção do Sucesso Educativo e
Igualdade de Oportunidades

No sentido de garantir a promoção do sucesso educativo e igualdade de oportunidades
de todos os alunos, o Município de Cascais promove ou apoia algumas respostas ou
atividades especializadas. Descrevem-se algumas:
Equipa Local de Intervenção Precoce de Cascais (ELI)
Dirigida a crianças dos 0 aos 6 anos, a ELI tem como principais funções a avaliação e
intervenção junto das crianças e famílias. É constituída por equipas multidisciplinares
(educadores de infância, enfermeiros de saúde infantil/cuidados continuados, médico
(s) de família/pediatra (s), assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, ajudantes
familiares, entre outros), com base em parcerias institucionais estabelecidas entre o
Ministério da Educação e Ciência, Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade e da
Segurança Social (através de protocolo com a Cooperativa para a Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais - CERCICA), Junta de Freguesia de
Cascais e Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.
Está sedeada no ACES de Cascais - Unidade de Saúde de Alcabideche e desenvolve
a sua atividade na sua sede ou pelo Concelho.
Mais informações:
Equipa Local de Intervenção Precoce de Cascais (ELI)
ACES de Cascais - Unidade de Saúde de Alcabideche
Rua Rio das Grades - Piso 0 | 2645-037 Alcabideche
Telefone: 214 604 512 | Email: elicascais@gmail.com
Centros de Apoio à Aprendizagem
É uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes
e competências da escola. Tem como objetivos gerais apoiar a inclusão das crianças e
jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da
diversificação de estratégias de acesso ao currículo; promover e apoiar o acesso à
formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; promover e apoiar o
acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma (Decreto-Lei nº54/2018)
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Estas unidades encontram-se em funcionamento nas seguintes escolas:
1.º Ciclo:
Ciclo
EB1 da Galiza | Agrupamento de Escolas S. João do Estoril
EB1 Fausto Cardoso Figueiredo | Agrupamento de Escolas IBN Mucana
EB1 Tires | Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo
EB1 A. H. Oliveira Marques | Agrupamento de Escolas da Alapraia
EB1 Branquinho da Fonseca | Agrupamento de Escolas de Cascais
EB1 António Torrado | Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo
EB1 Malangatana | Agrupamento de Escolas Alcabideche
EB1 Rómulo de Carvalho| Agrupamento Frei Gonçalo de Azevedo
2.º e 3.º Ciclo:
iclo
EB 2,3 da Galiza | Agrupamento
Agrupamento de Escolas S. João do Estoril
EB 2,3 da Alapraia | Agrupamento de Escolas da Alapraia
EB 2,3 Cascais | Agrupamento de Escolas de Cascais
EB 2,3 Matilde Rosa Araújo | Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo
EB 2,3 Alcabideche | Agrupamento de Escolas
Escolas de Alcabideche
EB 2,3 da Alaparia | Agrupamento de Escolas da Alaparia
Secundário:
Secundário
ES Frei Gonçalo Azevedo | Agrupamento de Escola Frei Gonçalo Azevedo
EB e Secundária da Cidadela | Agrupamento de Escola da Cidadela
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Centro de Recursos para a Inclusão [CRI] da Cooperativa para a Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais [CERCICA]
As atividades terapêuticas disponibilizadas pelo CRI visam o desenvolvimento e
melhoria das competências dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, de
forma a atingirem a sua plena inclusão, não só na escola, como nos mais variados
cenários das suas vidas. Apoia a inclusão de crianças (a partir do 1º ciclo) e jovens com
Necessidades de Saúde Especiais, através de apoios especializados, promovendo o
acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida
autónoma.
É composto por uma equipa multidisciplinar constituída por profissionais das seguintes
áreas: fisioterapia, psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional.
Para mais informações contatar:
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais
(CERCICA) Rua Principal 320 e 320 A
2765-383 Estoril
Telefone: 214 658 590
Email: fp@cercica.pt
PIT - Plano
Plano Individual de Transição
Transição
O PIT é um conjunto coordenado e interligado de atividades delineadas para cada aluno,
visando garantir a oportunidade, o acesso e o apoio à transição da escola para as
atividades pós-escolares, podendo incluir treino laboral no local de trabalho, esquemas
de emprego apoiado, atividades de vida autónoma e de participação na comunidade
(Portaria n.º 201-C/2015, artigo 5º, nº 2). Este plano deve resultar da concertação das
escolas e instituições parceiras (preferencialmente o CRI), procurando integrar o aluno
de acordo com as suas necessidades e interesses.
O município igualmente apoia o encontro de respostas locais adequadas para a
realização de PIT de alunos do Concelho.
Para pedido de colaboração:
https://www.cascais.pt/formulario/plano-individual-de-transicao-pit
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Formação Profissional
Para além da oferta formativa dos agrupamentos de escola, acessível a todos os jovens,
a CERCICA oferece uma formação personalizada de acordo com a avaliação das
aptidões e interesses pessoais, procurando transmitir conhecimentos e competências
comportamentais e técnicas, necessárias ao desempenho de uma profissão no mercado
de trabalho. Desenvolve, em parceria com todas as partes interessadas, ações de
formação e qualificação profissional destinadas a potenciar o acesso ao emprego de
pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades com idade superior a 16 anos.
Informações adicionais poderão ser solicitadas em:
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais
(CERCICA) Rua Principal 320 e 320 A
2765-383 Estoril
Telefone: 214 658 590
Email: fp@cercica.pt
Serviço de Apoio Domiciliário
Resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio à população com
deficiência, nomeadamente referentes à satisfação das suas necessidades básicas e
das atividades quotidianas, com vista à melhoria da sua qualidade de vida. Informações
adicionais poderão ser solicitadas nas seguintes instituições:
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais
(CERCICA) Rua Principal 320 e 320 A
2765-383 Estoril
Telefone: 214 658 590
Email: fp@cercica.pt
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Desporto
O Concelho de Cascais promove várias modalidades com elevado potencial lúdico,
desportivo e terapêutico, dirigidas a pessoas com deficiência. Informações adicionais
deverão ser solicitadas junto das seguintes instituições:
Grupo Desportivo de Deficientes do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão:
gddalcoitao@gmail.com
Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos: crcql@crcql.org.pt
Surfing Clube de Portugal: info@surfingclubeportugal.com
Associação Hípica Terapêutica Equitação: info@aht.org.pt
Centro Hípico da Costa do Estoril Equitação: geral@centrohipicocostaestoril.com
Real Clube de Campo D. Carlos I Equitação: rccdc.chipico@hotmail.com
DUELO Clube de Praticantes e Estudiosos de Esgrima: clubeduelo@gmail.com
Dive Center Mergulho cascaisdivecenter@gmail.com
CERCICA Natação/ Hidroterapia: fp@cercica.pt
Futebol (Special Olympics): specialolympics@mail.telepac.pt
Associação Nacional da Espondilite Anquilosante Natação Clube Naval de Cascais
Vela: anea@anea.org.pt

Centro de Atendimento e Acolhimento
Este recurso presta informação, acompanhamento e orientação a pessoas com
deficiência e às suas famílias, relativamente aos seus direitos e deveres, recursos e
serviços existentes nos campos da saúde, educação, legislação, apoios e integração na
vida ativa, procurando a solução mais adequada para as suas necessidades e inclusão
na comunidade. Para mais informações contactar:
Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes - CRID
Centro de Atendimento a pessoas com deficiência
Rua D. Luís da Cunha, nº96 – 2755-283 Alcabideche
214840099 – geral@crid.pt
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BIPP – Banco de informação de Pais para Pais
Rua Costa Pinto, 11 – r/c - 2765-473 ESTORIL
218204886/ 218207219/ 916024144 - bancobipp@gmail.com
APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger
Arruamento à Travessa da Granja, nº1 – 1500-335
217119100 / 961041214 – geral@apsa.org.pt
Novamente - Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e Suas
Famílias
Rua do Colégio, nº5, 2750-323 Cascais
912 275 506 - geral@novamente.pt ; direcao@novamente.pt
Banco de Empréstimo de Produtos Psicopedagógicos [BEEP]
O Banco de Empréstimo de Produtos Psicopedagógicos (BEPP) é um banco de
recursos para empréstimo gratuito aos educadores especializados e/ou encarregados
de educação, tendo como objetivo promover as condições contributivas à igualdade de
oportunidades de acesso e sucesso escolar, bem como a melhoria da qualidade na
educação.
Estes produtos estão organizados nas seguintes categorias:
1. Dispositivos facilitadores da aprendizagem para alunos com Necessidades de Saúde
Especiais (NSE)
2. Instrumentos de avaliação psicológica (exclusivo para profissionais)
3. Programas de intervenção e jogos
4. Livros de apoio
Para consulta de catálogo e requisições:
https://www.cascais.pt/sub-area/recursos-psicossociais-ao-servico-da-educacao
Mais informações por favor contactar:
Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa
Email: dapi@cm-cascais.pt
Telefone: 21 481 5233
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