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Dando continuidade à for-
mação referente ao Transtor-
no do Espectro do Autismo, 
na última sexta-feira (11), o 
Grupo de Apoio a Inclusão 
(GAI) realizou um encontro 
com os pais de alunos autis-
tas. Segundo a Secretaria de 
Educação, a parceria entre 
família e escola é fundamen-
tal para que haja uma evolu-
ção no processo pedagógico 
do autista. Para isso, os pais 
precisam desenvolver em 
casa um trabalho semelhante 
ao que é feito em sala de aula, a fim de manter a rotina e a 
organização dos filhos. 

Neste primeiro encontro, os pais participaram de uma di-
nâmica na qual puderam expor seus sentimentos e as princi-
pais dificuldades que encontram no dia a dia com as crianças. 
Ansiedade e falta de apoio foram às questões mais levantadas 
por eles. No entanto, os responsáveis também demonstraram 
contentamento com o acolhimento das escolas em relação 

Alunos de 5° ano realizam fechamento do Programa 
Escola no Legislativo expondo conhecimentos adquiridos

 Na última sexta-feira (11), os alunos de 5° ano do CEMEB 
Prof. Benedicto Antônio dos Santos participaram do evento 
de culminância organizado pela unidade para fechar a parti-
cipação no Programa Escola no Legislativo.

 Durante a ação, as turmas tiveram a oportunidade de 
conhecer a Câmara Municipal, a função dos vereadores e 
entender a divisão dos poderes Legislativo, Executivo e Ju-
diciário. Além da visita à Casa de Leis, as crianças também 
fizeram estudos sobre o exercício da cidadania e realizaram 

aos alunos autistas e com a 
formação que vem sendo ofe-
recida pela Prefeitura. 

As especialistas do GAI 
ainda explanaram para os 
pais o que é o autismo, como 
a deficiência é diagnosticada 
e quais são os déficits sociais 
e de comunicação que o au-
tista apresenta, que incluem 
problemas de interação so-
cial ou emocional, dificuldade 
para manter relações e falta 
de comunicação verbal. Na 
sequência, eles começaram a 

estruturar o painel de rotinas e cronograma visual, com o ob-
jetivo de reduzir os comportamentos indesejáveis e facilitar o 
aprendizado e interação. 

A Secretaria de Educação informa que, durante a formação, 
os pais também irão confeccionar atividades para poder aplicar 
em casa, mantendo assim, o elo entre família, escola e profes-
sor. O próximo encontro com os responsáveis irá acontecer no 
dia 25 de abril e será ministrado pelas fonoaudiólogas da rede. 

O Programa 
O Programa Escola no Legislativo é uma ação desenvolvi-

da pela Câmara Municipal em parceria com a Secretaria de 
Educação e tem como principal objetivo aproximar os alunos 
dos poderes legislativo, executivo e judiciário, por meio de 
visitas à Câmara e atividades em sala de aula, tendo em vis-
ta o desenvolvimento da cidadania e formação de cidadãos 
conscientes e atuantes. 

simulações de seções da Câmara. 
No evento de encerramento, que reuniu 

familiares e autoridades do município, por 
meio da exposição de cartazes, as turmas 
mostraram um pouco do que aprenderam e 
ainda aproveitaram a presença de represen-
tantes do governo municipal para fazer rei-
vindicações e expor problemas que aconte-
cem na cidade, neste momento foi exibido 
um vídeo preparado pelos alunos. Para 
representar as três turmas que partici-
param do projeto, a aluna Eloísa Apare-
cida Ramos, do 5° ano C, leu um belo discurso aos presentes, 
conscientizando-os da importância da cidadania e do uso da 
tribuna livre. 


