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A fim de envolver os alunos do Pré I em um momento lú-
dico, contribuindo para o desenvolvimento da imaginação e 
criatividade da turma, a profa Evanice Machado, do CEMEB 
Profª Alice Celestino Izabo Ramari, elaborou uma atividade 
com bolhas de sabão. 

Professores das salas de recursos debatem em HTPC o uso 
da Comunicação Alternativa com alunos deficientes

Os professores das salas de recursos da rede se reu-
niram, na manhã desta terça-feira (25), na Secretaria de 
Educação para participar de mais um encontro de HTPC 
com as especialistas do Grupo de Apoio a Inclusão (GAI). 

O encontro foi conduzido pelas fonoaudiólogas da Se-
cretaria que discorreram sobre a comunicação alternati-
va, uso integrado de componentes que incluem símbolos, 
recursos, estratégias e técnicas de complementação da 
comunicação do indivíduo. 

Um professor do grupo também deu sua contribuição 
ao falar sobre o uso das Tecnologias Assistivas, que se 
trata de recursos e serviços que contribuem para propor-
cionar habilidades funcionais a pessoas com deficiência, 
promovendo a inclusão. 

De acordo com a Secretaria de Educação, a formação 
teve como objetivo capacitar os professores de modo que 
eles ofereçam para a criança com distúrbio de comuni-
cação, independência em suas relações comunicativas, 
ampliando assim, as oportunidades de interação e inte-
gração social. 

A ação foi realizada em uma área externa da 
escola, onde os alunos tiveram contato com uma 
mistura à base de água e detergente e, utilizando 
um pequeno canudo, criaram diversas bolhas de 
sabão. 

Após a experiência individual, a educadora pre-
parou a mistura em um recipiente grande e reu-
niu as crianças para observarem a criação de uma 
bolha de sabão gigante, feita com um bambolê. A 
professora conta que os alunos ficaram encanta-
dos ao ver a enorme bolha surgir como mágica, e 
logo se propuseram a realizar a atividade. 

De acordo com a coordenação da escola, a 
ação foi muito importante, pois proporcionou um 
momento de socialização entre os alunos, que ti-
veram a oportunidade de experimentar, descobrir 
e vivenciar um momento lúdico. 


