
Equipe do GAI realiza primeiro encontro do
ano com professores das salas de recursos

Professoras do ensino fundamental desenvolvem atividade 
para estimular o desenvolvimento social dos alunos
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A fim de auxiliar na socialização e adaptação dos novos 
alunos ao ambiente escolar, a equipe de educadores do CE-
MEB Cândido Portinari preparou uma ação envolvendo diver-
sas atividades em grupo. Para os alunos se familiarizarem 

O Grupo de Apoio a Inclusão (GAI) re-
alizou na manhã desta terça-feira (11), na 
Secretaria de Educação e Cultura, o primei-
ro encontro do ano com os professores das 
salas de recursos. Segundo a equipe do GAI, 
a reunião teve como objetivo dar as boas-
vindas aos novos educadores que irão com-
por as salas de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) e discutir as diretrizes 
de 2014. 

Os professores foram informados sobre 
os encontros de HTPC que ocorrerão a cada 
15 dias nas dependências da Secretaria e 
também dos cursos que a equipe oferecerá 
durante o ano: Braille, Libras, Autismo, além 
de formação com as fonoaudiólogas. 

Outro tema debatido foi a atribuição e 
função do professor de AEE. Dentre elas, es-
tão: produzir materiais didáticos e pedagó-
gicos acessíveis, considerando as necessidades específicas dos 
alunos; estabelecer a articulação com os professores da sala de 
aula comum com os demais profissionais da escola; programar, 
acompanhar e avaliar a funcionalidade e aplicabilidade dos re-

cursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, entre outros. 
Os professores ainda responderam a um questionário para ava-
liar as ações desenvolvidas em 2013 e sugerir temas para os 
próximos encontros de HTPCs. 

com o ambiente escolar, as professoras organizaram um pas-
seio pela escola, levando todas as turmas (1° ao 5° ano) para 
conhecer as dependências da unidade. 

Durante a volta pelo local, cada professora apresentou sua 
turma à equipe gestora e demais funcionários, explicando às 
crianças a função de cada um e a importância do trabalho que 
é desenvolvido na escola. Além conhecer os diferentes espa-
ços da unidade, os alunos também participaram de uma roda 
de conversa, onde tiveram a oportunidade de interagir com 
os novos colegas, contar como foram as férias e revelar as ex-
pectativas para o ano letivo.  

Para finalizar a ação, os alunos se divertiram realizando 
atividades físicas em forma de circuito, e ainda ganharam um 
delicioso algodão doce, preparado pela equipe gestora. De 
acordo com a direção da unidade, a ação foi importante para 
integrar os alunos, principalmente aqueles que têm mais difi-
culdade em interagir com outras pessoas. 


