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A Secretaria de Educação, por meio do Grupo de Apoio a 
Inclusão (GAI) realizou na última sexta-feira (06) um novo en-
contro com os pais dos alunos autistas, participantes do curso 
voltado para o Transtorno do Aspectro do Autismo.  Nesta for-
mação, a equipe do GAI abordou os desafios e as dificuldades 
que os pais encontram no momento em que precisam treinar 
a criança a deixar o uso da fralda, passando a ir ao banheiro 
normalmente. 

A pedagoga responsável ensinou algumas dicas aos pais, 
frisando a importância de ir ao banheiro, facilitando assim a 
inserção desse hábito em seu dia-a-dia. 

Na ocasião do encontro, os pais ainda tiveram a oportuni-
dade de relatar as experiências vividas com as crianças na fase 
em que elas passaram por esta transição. Alguns contaram 
seus desafios e outros, no entanto, admitiram que ainda não 
conseguiram ultrapassar este processo, citando inclusive as 
dificuldades que encontram. 

Neste sentido, a equipe do GAI reforçou a importância da 
participação dos pais nas formações, pois o objetivo da Secre-
taria de Educação é criar um elo entre família e escola para que 
juntos possam contribuir para a evolução do processo pedagó-
gico do aluno autista.  

Pais de alunos autistas 
participam de mais um 

encontro de formação voltado 
para o Transtorno do 
Aspectro do Autismo

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secre-
taria da Saúde, inaugurou na última sexta-feira 
(06) o Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi 
II) Infanto Juvenil “Ciranda”. Localizado na rua 
Brasília de Abreu Alves, 45 – Vila Nova Itapevi, o 
local tem capacidade para acolher até 150 pes-
soas e possui toda estrutura para atender crian-
ças e jovens de 0 a 17 anos. 

No espaço residencial de dois andares estão 
distribuídas salas de oficinas e de brinquedote-
ca, além de sala de enfermagem, ambientes ad-
ministrativos, entre outros. Segundo a Prefeitura 
de Itapevi, uma equipe formada por psicólogos, 
terapeuta ocupacional, assistente social, enfer-
meiro, técnico de enfermagem e administrativo 
irá contribuir para ressociabilizar o jovem para 
as atividades do dia a dia, como ir à escola, por 
exemplo. 

Prefeitura inaugura Centro de Atenção Psicossocial 
para crianças e adolescentes


