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A Secretaria de Educação realizou na tarde desta sexta-
feira (25), o 2º encontro com os pais de alunos autistas que 
estão participando da formação voltada para o Transtorno do 
Espectro do Autismo. O encontro foi conduzido pelas fonoau-
diólogas da equipe do Grupo de Apoio a Inclusão (GAI), que 

Alunos da Educação Infantil aprendem sobre
 higiene bucal por meio de atividades lúdicas

abordaram o tema relacionado à fala e a linguagem. 
As especialistas explicaram aos pais que nesta etapa da 

formação, seria discutido o desenvolvimento normal da fala e 
linguagem, e que no próximo encontro, o tema será retomado 
com foco na criança autista.

Durante a formação foi abor-
dado o que é comunicação, suas 
formas variadas, as diferenças 
entre fala e linguagem e os pe-
ríodos de desenvolvimento. Tam-
bém foram apresentadas as teo-
rias de linguagem e o processo 
de aquisição dos fonemas.

De acordo com a Secretaria 
de Educação, a formação desta 
tarde teve como objetivo orien-
tar os pais sobre os aspectos fo-
noaudiológicos relacionados ao 
autismo, melhorar a comunica-
ção familiar e auxiliar em como 
identificar eventuais distúrbios 
de linguagem. O próximo encon-
tro com os pais está agendado 
para o dia 16 de maio, nas de-
pendências da Secretaria. 

No CEMEB Cora Coralina os alu-
nos estão participando, desde o início 
do ano, do Projeto Identidade, que foi 
elaborado pela equipe de professores 
com o objetivo de dar suporte peda-
gógico aos alunos durante o período 
de construção da personalidade e au-
toestima. 

 Já que na Educação Infantil, o 
momento é de descoberta e apren-
dizado constante, a profa. Milena Al-
buquerque se baseou na proposta do 
projeto e desenvolveu com a turma 
do Berçário II uma série de ativida-
des para ensinar as crianças a cuidar 
da higiene bucal. 

Para explicar a importância de 
manter o corpo saudável, por meio 
da higiene, a professora realizou teatro de fantoches, contou 
histórias e explicou como deve ser feita a escovação diária 
dos dentes. Segundo a educadora, as ações interativas des-

pertaram a curiosidade das crianças, proporcionando a parti-
cipação efetiva dos pequenos, que se divertiram ao aprender 
sobre os principais cuidados com os dentes. 


