
Professores das salas de recursos recebem orientações 
referentes à Estudo de Caso de pessoas com deficiência física

Alunos do CEMEB Antônio Manoel de Oliveira desenvolvem
 junto à comunidade ações de prevenção à Dengue
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Os alunos do CEMEB Antônio Manoel de Oliveira, num período de dois meses de-
senvolveram em sala aula diferentes atividades voltadas para a prevenção e combate 
à Dengue. Segundo a direção da escola, com base nas orientações passadas pelos 
professores, as turmas confeccionaram cartazes e panfletos que traziam as principais 
formas de evitar a proliferação do Aedes Aegypti, mosquito causador da doença.

Com o intuito de incluir a comunidade local no projeto, alertar os moradores e co-
merciantes do bairro quanto aos perigos da doença e ainda levar informações a estas 
pessoas, os alunos de 4º e 5º anos realizaram uma pesquisa de campo no entorno do 
Jardim Rosemary, a fim de encontrar possíveis criadouros do mosquito.

Em contato com a população, as crianças tiveram a oportunidade de alertar a co-
munidade sobre os riscos da picada do mosquito, orientando ainda sobre a limpeza de 
caixas d água, quintais, pneus, garrafas, entre outros cuidados.

Os professores que integram as salas de recursos da rede, na 
última terça-feira (03) se reuniram na Secretaria de Educação 
para a realização de mais um encontro de HTPC.

Em continuidade ao tema discutido na reunião anterior, que 
abordou as teorias e práticas do Atendimento Educacional Es-
pecializado (AEE), neste encontro, os educadores deram 
início aos trabalhos de estudo 
de caso de pessoas com defi-
ciência física.

Conduzidos pela equipe 
do Grupo de Apoio a Inclusão 
(GAI), os professores rece-
beram um material de apoio 
para a discussão de caso e 
orientações sobre as informa-
ções que são relevantes para o 
desenvolvimento do plano de 
atendimento individualizado.

  

De acordo com a Secretaria de Educação, ao longo 
dos encontros de HTPC, os professores serão orientados 
a preparar um plano de ação para cada deficiência, já que 
atendem nas salas de recursos alunos com patologias di-
ferentes.


