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            O livro “As Asas Douradas” pode ser usado numa aula de Língua Portuguesa ou até 

mesmo numa aula de Formação Cívica. O objectivo principal é a sensibilização das crianças 

para a problemática das acessibilidades. 

Para que o docente que use o livro se sinta preparado para abordar o assunto deve 

consultar a respectiva legislação em vigor: Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto.  

Após o conhecimento da legislação correspondente o docente pode utilizar várias 

abordagens na utilização do conto. 

Deverá haver pelo menos uma actividade de pré-leitura para conduzir os alunos ao 

raciocínio da temática. Há várias actividades que poderão ser usadas: 

            1ª - Exploração da capa do conto. Questionar os alunos sobre a autoria e ilustrador do 

texto. Indagar também sobre o conteúdo da história através do título e imagem da capa. Colocar 

questões como: “Quem será a menina?”/ “Como se chamará?”/ “O que será que vai acontecer?”/ 

“Será que vai ter asas douradas? ”  

 

2ª - Mostrar aos alunos uma imagem de cadeira de rodas e perguntar aos alunos se 

sabem o que é. Em seguida, mostrar várias imagens de Ponta Delgada e perguntar aos alunos 

se acham que uma criança em cadeira de rodas teria dificuldades em ultrapassar aquela 

barreira. 

Fig. 4 Capa 



 

 

Fig. 5. Cadeira de rodas 

 

 

Fig. 6 Escadas nas traseiras da 

Igreja de São Pedro 

 

 

 

 

Fig. 7 Entrada lateral da loja Zenite.  

 

Fig. 8 Entrada do Núcleo de 

Santa Bárbara 

 

Fig. 9 Passeio de uma rua de Ponta 

Delgada 

 

Fig. 10 Passadeira para Peões 

3º - Promover uma entrevista entre duas crianças (actividade de dramatização) em que 

uma está em cadeira de rodas e a outra não. Desenrolar a acção com indicações paralelas. 

4º - Promover uma visita às turmas UNECA da escola em que haja uma actividade de 

expressão plástica de interacção entre os diversos alunos. 

5º - Promover uma visita de um aluno/adulto que possa partilhar a sua experiência 

pessoal de vida como paralítico. 

Após a respectiva actividade de pré-leitura em que o objectivo principal é realizar uma 

primeira abordagem à temática, passar-se-á à leitura do conto. Durante a respectiva leitura o 

docente deverá: 

1º - Sentar os alunos numa manta confortável em círculo para realizar a audição da 

história. 



2º - Fazer diversos tipos de voz para estimular a atenção. 

3º - Parar de vez em quando e perguntar qual será o passo seguinte da história 

(previsão). 

Após a leitura do texto o docente poderá realizar várias actividades com os alunos: 

1º - Registo no caderno diário de um resumo sobre o conto feito colectivamente. 

2º - Realização de um desenho sobre o conto. 

3º - Realização de uma banda desenhada sobre o conto. 

4º - Visita de estudo a Ponta Delgada para análise das condições de acessibilidades 

para deficientes motores e respectivo registo.  

Exemplo que poderá/deverá ser adaptado consoante o local específico visitado: 

                                                             EBI de Arrifes 

Nome: ______________________________ 

Ano: ______ N.º _____ 

Visita de Estudo a Ponta Delgada 

O que vamos verificar O que está bem O que está mal O que poderei fazer? 

Passeios 

São largos? 

Tem espaço? 

Está desimpedido? 

   

Entrada nos 

edifícios  

Tem rampa? 

Como é o piso? 

   

Rampas 

São muito inclinadas? 

Tem barras laterais de 

apoio? 

   

Instalações 

sanitárias 

Existem adaptações? 

   



 


