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Equipe do GAI apresenta ações de inclusão do 
município aos dirigentes da UNDIME 

Na última quinta-feira (27), a Secretaria de Educação e 
Cultura foi sede do encontro da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), que contou com a presen-
ça de representantes dos municípios de Barueri, Carapicuíba, 
Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Jandira, Juquitiba, Var-
gem Grande Paulista, Osasco, além dos anfitriões de Itapevi.

O encontro foi conduzido pelo Grupo de Apoio a Inclusão 
(GAI), setor da Secretaria de Educação e Cultura, composto 
por psicopedagogas, psicólogas, terapeuta ocupacional, fo-
noaudiólogas e professores especialistas, que debateu com 
os demais a inclusão escolar.

Neste sentido, a fim de dividir as experiências de Itapevi, a 
equipe do GAI apresentou, aos dirigentes dos municípios vizi-
nhos, as ações que são desenvolvidas pelo grupo em prol dos 

Nesta sexta-feira (28), as escolas da rede retiraram, na Se-
cretaria de Educação e Cultura, o material didático que será 
utilizado nas aulas do Programa Estrada para a Cidadania, ação 
que será iniciada na próxima semana com os alunos de 4° e 5° 
ano do ensino fundamental. 

O Programa é realizado por meio de uma parceria da Prefei-
tura de Itapevi com o Grupo CCR/ViaOeste, 
e tem como objetivo orientar as crianças 
sobre a educação no trânsito e respeito 
ao meio ambiente, contribuindo para que 
elas se transformem em cidadãos cons-
cientes a ativos. Os temas são abordados 
separadamente, sendo educação no trân-
sito direcionado somente às turmas de 4° 
ano e sustentabilidade desenvolvido com 
os alunos de 5º ano. 

Todo o trabalho pedagógico é realiza-
do pelos próprios professores da rede, que 
foram capacitados pelo Programa Estrada 
para a Cidadania. O conteúdo trabalhado 
em sala segue a didática do material en-
viado pela CCR/ViaOeste, que de acordo 
com o coordenador de projetos da Secre-

taria, está dentro da proposta pedagógica do mu-
nicípio. Além do livro destinado ao educador, cada 
aluno receberá uma apostila ilustrada, repleta de 
textos e atividades.

Ao final do trabalho em sala, os alunos do 4° 
ano confeccionarão cartas, que serão entregues a 
motoristas. Já os alunos do 5° ano, farão um dese-
nho voltado ao tema meio ambiente, destinado a 
um concurso promovido pelo programa.  

450 deficientes que integram a rede municipal de ensino. Ao 
longo da reunião, os representantes de Jandira e Osasco tam-
bém falaram das atividades de cada município, promovendo 
assim, o compartilhamento das ações. 

Segundo a Secretaria de Educação e Cultura, o próximo 
encontro da UNDIME, agendado para acontecer no dia 27 de 
março, em Osasco, dará continuidade às discussões sobre a 
inclusão escolar, e os dirigentes já elencaram os temas que 
serão debatidos. Dentre eles estão adequação curricular, 
função do cuidador/monitor, escola especial, atendimento 
domiciliar da criança acamada impossibilitada de frequen-
tar a escola, entre outros. Na ocasião, os dirigentes de cada 
município levarão suas propostas de como trabalhar os temas 
citados.


