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“As crianças precisam brincar, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais ou sociais, pois a brincadeira é essencial a 

sua vida. O brincar alegra e motiva as crianças, juntando-as e dando-

lhes oportunidade de ficar feliz, trocar experiências, ajudarem 

mutuamente; as que enxergam e as que não enxergam, as que escutam 

muito bem e aquelas que não escutam, as que correm muito depressa e 

as que não podem correr”.             (Mazzotta) 

 

 

 

Coordenadora Técnica Pedagógica da Educação Especial: 

 Maria José da Cunha 

http://www.avare.sp.gov.br/
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A Educação Especial se destina as pessoas com deficiência no campo da 

aprendizagem, originados de uma deficiência física, sensorial, intelectual ou múltipla, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades /superdotação. 

O atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar à 

escolarização, tem caráter pedagógico.  A Rede Municipal de Ensino de Avaré iniciou 

os Serviços de Educação Especial Educação na Perspectiva da Inclusão Escolar no ano 

de 2009. 

A Educação Especial perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades de 

ensino, sem substituí-los, oferecendo aos seus alunos serviços, recursos e estratégias de 

acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. 

Temos 38 unidades escolares e 20 Salas de Recursos Multifuncionais e 25 

professores especialista que atendem os 154 alunos com deficiência, matriculados na 

Rede. 

A Rede Municipal conta com um Centro de Atendimento ao Educando “Maria 

José de Araújo” em parceria com a Saúde que atendem os alunos nas áreas da 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social. 

Na área de formação continuada temos a Capacitação: O Desenvolvimento do 

aluno com Surdez na aprendizagem da Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) contabilizando 120 horas. 

Nesse inicio de ano nos dias 17/03/2015 e 31/03/2015, na EMEB “Salim A. 

Curiati” 42 profissionais por turma sendo, professores, Auxiliares de Desenvolvimento 

Infantil - ADIs,  Prof. Coordenadores, Supervisor de Ensino, Coordenador T. P. da 

Educação Infantil e cuidadores  que participaram da Orientação e Discussão dos casos 

atendidos  de alunos com Espectro Autista, coordenado pela Prof.ª Coordenadora 

Técnica da Educação Especial, Maria José da Cunha, hoje temos matriculado na Rede, 

19 alunos com diagnóstico do Espectro Autista, os encontros acontecerão durante o ano 

letivo. 

 Dia 05/5/2015, no Centro de Atendimento ao Educando “Maria José de 

Araújo”, em parceria Educação e Saúde, foi realizado a 43 profissionais sendo, 
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professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil - ADIs, Prof. Coordenadores, 

cuidadores Supervisor de Ensino e  Coordenador T. P. da Educação Infantil, Orientações 

e Discussão de casos dos alunos com deficiência física, onde a Fisioterapeuta Lídia 

Sabrina das Neves ministrou a Palestra e as discussões dos casos atendidos na Rede 

Municipal de Ensino.  Hoje temos matriculado na Rede, 16 alunos com diagnóstico de 

Deficiência Física.   

O Município em parceria com o MEC implantou o Projeto Educação Infantil 

100% inclusiva: acesso, permanência e qualidade na Rede Municipal de Ensino. 
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PROJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO 

NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR 

ALUNOS COM EXPECTRO AUTISTA  

 

OBJETIVO GERAL: 

Pensar numa “educação para todos” é repensar transformações em todo o 

processo educativo, entendendo-se que o acesso e a apropriação ao conhecimento e à 

educação são fundamentais para a inclusão social, porque servem de apoio para o 

desenvolvimento das condições básicas de sociabilidade. É necessário romper com a 

ideia de uma natureza humana desvinculada e anterior ao social. Isto significa 

compreender as dificuldades na aprendizagem, as alterações no desenvolvimento, e 

mesmo as diferentes formas de deficiência enquanto construções sociais. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

O objetivo é capacitar os professores, cuidadores e professores coordenadores 

oferecendo-lhes subsídios para o atendimento aos alunos com espectro do autismo 

inseridos nas escolas da rede municipal de ensino. 

Informar aos Professores do Atendimento Educacional Especializado, Professor 

da Sala Regular, Professores Coordenadores e cuidadores as principais características do 

com espectro do autismo. 

Conscientizar os professores do Atendimento Educacional Especializado e 

professor da Sala Regular para trabalharem de forma colaborativa, construindo um 

trabalho para compreensão da realidade, dos conceitos de aprendizagem, ensino e 
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contextualização, dessa forma a aprendizagem será significativa, aluno e professor serão 

beneficiados; 

Proporcionar trocas de experiências entre os Professores da Rede Municipal que 

trabalham com os alunos com espectro do autismo; 

Planejar a alfabetização, Socialização, Comunicação, Cuidados Pessoais, 

cognição e Atividades Motoras, para o pleno desenvolvimento e autonomia dos alunos. 

Público atendido: Professores da Sala Regular, Atendimento Educacional 

Especializado, Professores Coordenadores, Cuidadores e alunos com espectro do 

autismo. 

Projeto: 

O Projeto será realizado através de encontros bimestrais com Professores da Sala 

Regular, Atendimento Educacional Especializado, Professores Coordenadores, 

Coordenador Técnico Pedagógico e Supervisor de Ensino, onde os participantes terão 

oportunidades de descrever suas dificuldades, dúvidas, trocar de experiências entre eles, 

relatar as dificuldades e avanços dos alunos com espectro do autismo atendidos na Rede 

Municipal de Ensino.  

Período de vigência: Inicio em Março e termino em novembro de 2015. 

Responsável pela elaboração/execução/acompanhamento: Coordenadora 

Técnica Pedagógica da Educação Especial: Maria José da Cunha. 

. 
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CAPACITAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO 

NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR 

ALUNOS COM SURDEZ 

Denominação do curso: O Desenvolvimento do aluno com Surdez na aprendizagem da 

Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 Diagnóstico e justificativa com indicação das necessidades e prioridades. 

Considerando o processo educacional dos alunos surdos como direito de 

igualdade e de oportunidades, traçado como princípio legal e filosófico – Constituição 

Federal artigos 205, 206 e 208; Lei de Diretrizes e Bases artigos, 58º e 60º; 

considerando a meta de inclusão educacional do aluno com surdez no sistema regular de 

ensino para a eficácia do direito referido; considerando que LIBRAS constituiu um 

meio fundamental para a alfabetização para um percurso escolar bem sucedido e para o 

desenvolvimento cultural das pessoas com surdez imprescindíveis ao pleno exercício do 

direito de cidadania; e, finalmente considerando a carência de professores com 

formação, conhecimento e domínio da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, propõe a 

realização de curso visando fundamentalmente à formação de Professores, Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil, Profº Coordenador e Diretores por meio de aprendizagem e 

domínio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, possibilitando assim uma ação na 

qual a inclusão dos alunos com surdez na sociedade se tornem preocupações que devem 

ser assumidas durante sua formação escolar. 

OBJETIVOS: 

 Promover a capacitação de professores objetivando o atendimento a alunos com 

surdez das escolas da Rede Regular de Ensino. 

 Oferecer subsídios aos professores para a efetivação da inclusão dos alunos com 
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surdez nas salas de aula. 

Oportunizar o conhecimento e a reflexão sobre o processo educacional do 

educando com surdez. 

Favorecer condições para a aquisição de conhecimentos básicos necessários ao 

atendimento educacional especializado aos alunos com surdez na rede. 

Subsidiar os professores para o uso da Língua Brasileira de Sinais, visando à 

melhoria e ampliação dos serviços e programas de atendimentos especializados. 

 

Público Alvo:  

Professores, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Professor Coordenador e 

Diretores e alunos. 

 Conteúdo e metodologia de desenvolvimento do curso: 

  Levantamento das expectativas dos participantes. 

 Definição e compreensão de surdez. 

Aspectos históricos da educação dos surdos. 

 Implicações da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua da pessoa com 

Surdez e o ensino de português como segunda língua. 

 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

 Cultura e Comunidades Surdas 

Educação Bilíngue  

Oralismo 

Estrutura Gramatical 

Configuração de mão  

http://www.avare.sp.gov.br/
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Ponto de articulação 

Movimento Expressão facial e/ou corporal 

Sinais arbitrários  

Sinais icônicos 

Variações Linguísticas 

Dialeto Geográfico 

Mudanças históricas  

Configurações de mãos  

Estrutura Sintática 

Verbos 

Sinais simples ou composto 

Noções temporais 

Alfabeto manual 

Analise de texto escrito por surdos 

Forma ou Estrutura do Texto 

Textos, histórias, músicas para tradução em LIBRAS 

Diálogos.  

Adaptações de atividades diversas 

 

 Estratégias e recursos tecnológicos selecionados 

 O conteúdo será desenvolvido por meio de atividades teóricas e vivência 

prática, estudos em grupo e individual, diálogos e traduções em Libras, relatórios e 

avaliações. 

Serão utilizados livros, apostilas, data show, vídeos e CDs com músicas. 

Formas de acompanhamento e de avaliação dos participantes e do curso. 

Observação da participação e envolvimento do aluno durante as aulas. 

 Transcrição da Língua Portuguesa para LIBRAS. 

http://www.avare.sp.gov.br/
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  Avaliação escrita. 

            A frequência não poderá ser inferior a 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria José da Cunha 

Coordenadora Técnica Pedagógica da Educação Especial 
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