
SEMANA DA INCLUSÃO E DIA “D” DA INCLUSÃO 

        E a nossa semana começou assim: “Momento Cívico Especial”. Especial porque 

fizemos questão de cantar o hino e apresentar a interpretação em Libras para 

nossos alunos surdos. E ainda, fortalecemos os valores de que nossa escola é 

inclusiva pelo seu pioneirismo no processo de inclusão em nossa cidade e em função 

das ações que são promovidas diariamente para favorecer o bom desempenho dos 

nossos alunos com deficiência. Ao longo da semana, a cada evento (exibição de 

filmes, Caminhada e piquenique no Parque Cimba, esportes adaptados ...) fizemos 

questão de mostrar à nossa comunidade que não podemos ficar indiferente aos 

desafios de criar as condições que favoreçam a permanência e o sucesso de nossos 

alunos. Acreditar que é possível, esse foi o lema que norteou as ações, focar nas 

potencialidades e não nas dificuldades impostas pela diferença. 

A Escola Modelo através de sua equipe não mediu esforços para promover 

atividades de promoção da igualdade de oportunidades de aprender a todos os 

alunos. É preciso reconhecer e dar destaque à equipe de educação especial e 

demais colaboradores que se empenharam ao máximo na organização e promoção de 

ações que tinham como foco o reconhecimento dos desafios e o debate de ideias e 

valores que fomentam a inclusão de forma eficiente. 

         Nossa programação teve seu ponto alto no Dia “D” da Inclusão Social, com os 

seguintes eventos: 

         Abertura com o Gestor Sandro; 

         Realização de apresentações:  

         Hino Nacional e Oração interpretados em Libras pela Professora Maria 

Helena; 

         Ginástica Rítmica com a participação de alunos com e sem limitação física; 

         Música “Imagine” cantada em Libras pelos nossos alunos surdos; 

         Peça teatral a “Lição do Cachorrinho” apresentada pelos alunos cegos; 

 

         Oficinas de LIBRAS, BRAILLE e Soroban; 

         Jogos Esportivos Adaptados; 

        Palestra sobre “Os desafios da Inclusão do aluno com Deficiência Intelectual” 

com a Psicopedagoga Waldenira Câmara . 

CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO NO SITE DA ESCOLA, CLIQUE: 

http://www.escolamodelo.com.br/semanainclusao2016.htm 
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