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Na manhã da última terça-feira (24), os professores que 
integram as salas de recursos da rede participaram de mais 
um HTPC no qual foi abordado o tema referente ao estudo de 
caso. 

O encontro foi mediado pela equipe do Grupo de Apoio a 
Inclusão (GAI), que explicou aos educadores o passo a passo de 
como deve ser feito um estudo de caso, já que eles terão que 
desenvolver um estudo individual das necessidades dos alunos 
e, posteriormente, definir o Plano para o Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE). 

Neste sentido, os professores debateram sobre as cinco eta-
pas que envolvem o estudo de caso que são: apresentação do 
caso, esclarecimento do problema, identificação da natureza 
do problema, resolução e, por fim, elaboração do plano de AEE. 
As especialistas do GAI ainda apresentaram um caso como 
exemplo e, em conjunto, eles realizaram o estudo aplicando as 
etapas estudadas no encontro.  

Professores das salas de recursos desenvolvem 
e apresentam em HTPC o passo a passo de estudo de caso 

CEMEB Profa. Magali Trevisan encerra projeto voltado para a 
prevenção da Dengue com palestra e apresentação de paródias 
A direção do CEMEB Profa. Magali Trevisan Proença de Al-

meida realizou nesta quarta-feira (25) um evento que marcou 
o fechamento do projeto desenvolvido na escola com todas as 
turmas com foco na prevenção e combate à Dengue. 

A ação contou com a participação dos agentes de saúde 
do município que ministraram uma palestra às crianças e aos 
pais presentes, enfatizando que pequenas atitudes como lim-
par e tapar caixas d’ água, não acumular água em vidros, gar-
rafas e pneus, verificar os vasos das plantas, entre outras, são 
determinantes para evitar a proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti, causador da doença. 

Os agentes também realizaram uma breve encenação tea-
tral utilizando bonecos. Na história apresentada, as crianças 
tiveram a oportunidade de assimilar, de forma lúdica e praze-
rosa, o quanto é importante receber os agentes da saúde em 
casa, que levam informações preciosas aos munícipes. 

Segundo a Secretaria de Educação, os professores darão 
início à aplicação dos estudos no próximo semestre, e terão 
como suporte, o acompanhamento da equipe do GAI, que reali-
zam visitas periódicas e coordenam  as salas de recursos. 

No encerramento, as turmas da parte da manhã e da tarde 
ainda compartilharam com os demais colegas um pouco do 
aprendizado adquirido em participação ao projeto. Por meio 
de paródias, elas transmitiram mensagens de alerta ao com-
bate da doença, demonstrando conhecer bem as ações de 
prevenção. 


