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Na tarde da última sexta-feira (23), aconteceu na Secretaria 
de Educação mais um encontro de formação com os educadores 
e monitores que têm em sala de aula alunos que apresentam o 
Transtorno do Espectro do Autismo. 

A formação foi conduzida pelas fonoaudiólogas e psicóloga 

Orquestra de 
Sopros da cidade 

vence Mapa 
Cultural Paulista

Educadores e monitores da rede participam de formação
 voltada para o Transtorno do Espectro do Autismo

A Orquestra de Sopros de Itapevi 
(OSISP) conquistou, na última semana, o 
prêmio na categoria Melhor Conjunto de 
Música Instrumental, do Mapa Cultural 
Paulista 2013/2014. O grupo, que faz par-
te da Banda Municipal da cidade, recebeu 
a premiação no dia 18, no auditório da Fa-
culdade Paulus de Tecnologia e Comunica-
ção – FAPCOM, em São Paulo.

Os integrantes da Orquestra se apre-
sentaram com a canção “Segredos de Mãe 
D’água” de Marcelo Tupinambá. A novida-
de ficou por conta da composição “Primavera de Praga”, feita 
pelos componentes da Banda Sinfônica de Itapevi, Luiz Fernan-
des Neto e Jonathan Portela, que também foi apresentada.

Vale ressaltar que a Orquestra foi destaque em todas as fa-
ses do Mapa Cultural Paulista – evento que reúne os melhores 

grupos do estado. Com a vitória na competição, a banda ga-
rantiu uma vaga para se apresentar na turnê que percorrerá o 
Estado de São Paulo. A Banda também participou da gravação 
do CD do Mapa que reuniu todos os grupos que participaram 
da fase estadual.

 
         
 

 

  

da equipe do Grupo de Apoio a Inclusão (GAI), que abordaram te-
mas referentes à fala, linguagem, além de questões relacionadas 
ao processo do diagnóstico da síndrome. 

De acordo com a Secretaria de Educação, a formação teve 
como objetivo fornecer aos professores e monitores parâmetros 

do desenvolvimento infantil a fim de comparar 
com alterações de linguagem existentes em crian-
ças com autismo. Quanto à psicologia, o objetivo 
foi sensibilizar os educadores quanto à aceitação 
do diagnóstico do aluno, facilitando assim, sua prá-
tica dentro da sala de aula.

Durante o encontro, os professores discutiram 
sobre as etapas que levam ao diagnóstico do trans-
torno, os especialistas envolvidos neste processo 
(médico, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta 
ocupacional), bem como a família lida com a sín-
drome do filho e com as sobrecargas físicas e emo-
cionais. 

Eles também debateram sobre os conceitos 
relacionados ao desenvolvimento normal de fala e 
linguagem, as etapas do desenvolvimento infantil, 
o processo de aquisição dos fonemas e as teorias 
de linguagem. 


