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Na última sexta-feira (28), a Prefeitu-
ra de Itapevi, por meio da Secretaria de 
Educação inaugurou mais uma unidade 
de educação infantil. O CEMEB Antônio 
de Oliveira Cunha atenderá crianças com 
idade entre seis meses e quatro anos, be-
neficiando as famílias dos bairros Alto da 
Colina, Vila da Paz e COHAB. 

Durante a cerimônia de inauguração, 
que reuniu a comunidade local e autori-
dades do município, a nova Secretária de 
Educação se apresentou às mães e descer-
rou a placa que leva o nome da escola, dan-
do boas-vindas aos futuros alunos. 

A Secretaria de Educação, por meio do Grupo de Apoio a 
Inclusão (GAI), a partir do mês de abril, irá implementar na 
rede uma nova ação, a fim de capacitar e transmitir orien-
tações técnicas aos professores e pais de alunos autistas. 
Trata-se do projeto interdisciplinar voltado ao atendimento a 
criança com Transtorno do Espectro do Autismo.   

Na última sexta-feira (28), a equipe do GAI realizou um 
encontro com os pais e profissionais da área tais como pro-
fessores, coordenadores e monitores para apresentar o proje-
to que tem como objetivo minimizar os níveis de dependência 
do aluno autista, proporcionar a integração social, oferecer 
meios alternativos de comunicação, investigar como está 
sendo utilizada a prática pedagógica, criar vínculo e parceria 
entre a escola e a família, entre outros. 

De acordo com o GAI, o projeto será desenvolvido sema-
nalmente, com reuniões intercaladas entre pais/responsáveis 
e educadores (auxiliares ou monitores pedagógicos), de abril 
a outubro, às sextas-feiras. Na composição dos encontros ha-
verá orientações, discussão de casos, troca de informações, 

GAI apresenta novo projeto da rede voltado aos alunos 
com Transtorno do Espectro do Autismo

além da formação de estratégias de aproximação da família e 
a escola, a fim de que todos sejam parceiros na organização 
da rotina e das atividades propostas. Além disso, os profes-
sores participarão de oficinas para a confecção de atividades 
pedagógicas direcionadas. 

 

Após a abertura oficial da unidade, os 
munícipes tiveram a oportunidade de per-
correr o prédio e conhecer as dependên-
cias da nova creche, que possui seis salas 
de aula, salas administrativas, refeitório, 
cozinha e despensa, além de uma ampla 
quadra e vasta área externa, ideal para ati-
vidades ao ar livre. 

De acordo com a Secretaria de Educa-
ção, o imóvel, que passou por reforma e 
ampliação, tem capacidade para atender 
210 crianças, e já começou a funcionar 
nesta segunda-feira (31). 


