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PPPPPAIS E FAMILIARES, É HORAIS E FAMILIARES, É HORAIS E FAMILIARES, É HORAIS E FAMILIARES, É HORAIS E FAMILIARES, É HORA DE CONVERSAR SOBRE ISSO!A DE CONVERSAR SOBRE ISSO!A DE CONVERSAR SOBRE ISSO!A DE CONVERSAR SOBRE ISSO!A DE CONVERSAR SOBRE ISSO!

Esta cartilha foi escriEsta cartilha foi escriEsta cartilha foi escriEsta cartilha foi escriEsta cartilha foi escrita para orientar os pais nas questões relativas às necessidadesta para orientar os pais nas questões relativas às necessidadesta para orientar os pais nas questões relativas às necessidadesta para orientar os pais nas questões relativas às necessidadesta para orientar os pais nas questões relativas às necessidades
especiais de seu filho com deficiência, assumindo uma atiespeciais de seu filho com deficiência, assumindo uma atiespeciais de seu filho com deficiência, assumindo uma atiespeciais de seu filho com deficiência, assumindo uma atiespeciais de seu filho com deficiência, assumindo uma atitude ativa na direção da própriatude ativa na direção da própriatude ativa na direção da própriatude ativa na direção da própriatude ativa na direção da própria
vida e da vida de seus filhos, participando das escolhas e decisões, especialmente quanto aovida e da vida de seus filhos, participando das escolhas e decisões, especialmente quanto aovida e da vida de seus filhos, participando das escolhas e decisões, especialmente quanto aovida e da vida de seus filhos, participando das escolhas e decisões, especialmente quanto aovida e da vida de seus filhos, participando das escolhas e decisões, especialmente quanto ao
processo educacional.processo educacional.processo educacional.processo educacional.processo educacional.

Esperamos, assim, estar contribuindo para a construção da cidadania das crianças comEsperamos, assim, estar contribuindo para a construção da cidadania das crianças comEsperamos, assim, estar contribuindo para a construção da cidadania das crianças comEsperamos, assim, estar contribuindo para a construção da cidadania das crianças comEsperamos, assim, estar contribuindo para a construção da cidadania das crianças com
deficiência e de suas famílias.deficiência e de suas famílias.deficiência e de suas famílias.deficiência e de suas famílias.deficiência e de suas famílias.

VVVVVocê que é pai ou mãeocê que é pai ou mãeocê que é pai ou mãeocê que é pai ou mãeocê que é pai ou mãe
de uma criança comde uma criança comde uma criança comde uma criança comde uma criança com
deficiência já deve terdeficiência já deve terdeficiência já deve terdeficiência já deve terdeficiência já deve ter
ouvido falar em educa-ouvido falar em educa-ouvido falar em educa-ouvido falar em educa-ouvido falar em educa-
ção inclusiva, inclusãoção inclusiva, inclusãoção inclusiva, inclusãoção inclusiva, inclusãoção inclusiva, inclusão
social ou sociedade in-social ou sociedade in-social ou sociedade in-social ou sociedade in-social ou sociedade in-
clusiva.clusiva.clusiva.clusiva.clusiva.

O que isso vem a serO que isso vem a serO que isso vem a serO que isso vem a serO que isso vem a ser, exata-, exata-, exata-, exata-, exata-
mente, e o que tem a ver commente, e o que tem a ver commente, e o que tem a ver commente, e o que tem a ver commente, e o que tem a ver com
seu papel de pai ou mãe?seu papel de pai ou mãe?seu papel de pai ou mãe?seu papel de pai ou mãe?seu papel de pai ou mãe?
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A idéA idéA idéA idéA idéia de uma sociedade inclusiva nasceu da uia de uma sociedade inclusiva nasceu da uia de uma sociedade inclusiva nasceu da uia de uma sociedade inclusiva nasceu da uia de uma sociedade inclusiva nasceu da união de forças de pessoas, no mundo todonião de forças de pessoas, no mundo todonião de forças de pessoas, no mundo todonião de forças de pessoas, no mundo todonião de forças de pessoas, no mundo todo.....
Na área da atenção às pessoas com deficiência, elas próprias, seus amigos e familiaresNa área da atenção às pessoas com deficiência, elas próprias, seus amigos e familiaresNa área da atenção às pessoas com deficiência, elas próprias, seus amigos e familiaresNa área da atenção às pessoas com deficiência, elas próprias, seus amigos e familiaresNa área da atenção às pessoas com deficiência, elas próprias, seus amigos e familiares
tiveram um tiveram um tiveram um tiveram um tiveram um papel fundamental, organizando grupos para cobrar da sociedade a garan-papel fundamental, organizando grupos para cobrar da sociedade a garan-papel fundamental, organizando grupos para cobrar da sociedade a garan-papel fundamental, organizando grupos para cobrar da sociedade a garan-papel fundamental, organizando grupos para cobrar da sociedade a garan-
tia de seus direitia de seus direitia de seus direitia de seus direitia de seus direitttttos. Esses direios. Esses direios. Esses direios. Esses direios. Esses direitos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, aotos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, aotos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, aotos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, aotos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, ao
esporte e ao lazeresporte e ao lazeresporte e ao lazeresporte e ao lazeresporte e ao lazer.....

RRRRRepresentantes desses grupos participaram ativamente do processo da formulação daepresentantes desses grupos participaram ativamente do processo da formulação daepresentantes desses grupos participaram ativamente do processo da formulação daepresentantes desses grupos participaram ativamente do processo da formulação daepresentantes desses grupos participaram ativamente do processo da formulação da
ConstiConstiConstiConstiConstituição de 1.988 e isso fez com que o Brasil fosse um dos países com uma legislação,tuição de 1.988 e isso fez com que o Brasil fosse um dos países com uma legislação,tuição de 1.988 e isso fez com que o Brasil fosse um dos países com uma legislação,tuição de 1.988 e isso fez com que o Brasil fosse um dos países com uma legislação,tuição de 1.988 e isso fez com que o Brasil fosse um dos países com uma legislação,
reconhecidamente mais avançada, na área de atenção às pessoas com deficiência.reconhecidamente mais avançada, na área de atenção às pessoas com deficiência.reconhecidamente mais avançada, na área de atenção às pessoas com deficiência.reconhecidamente mais avançada, na área de atenção às pessoas com deficiência.reconhecidamente mais avançada, na área de atenção às pessoas com deficiência.

No entanto, o desafio é transferir esses direiNo entanto, o desafio é transferir esses direiNo entanto, o desafio é transferir esses direiNo entanto, o desafio é transferir esses direiNo entanto, o desafio é transferir esses direitos, do papel para a vida diária dessastos, do papel para a vida diária dessastos, do papel para a vida diária dessastos, do papel para a vida diária dessastos, do papel para a vida diária dessas
pessoas. Tpessoas. Tpessoas. Tpessoas. Tpessoas. Trata-se de construir prédios que facilirata-se de construir prédios que facilirata-se de construir prédios que facilirata-se de construir prédios que facilirata-se de construir prédios que facilitem o ir e vir de todos, escolas capacitem o ir e vir de todos, escolas capacitem o ir e vir de todos, escolas capacitem o ir e vir de todos, escolas capacitem o ir e vir de todos, escolas capacitadastadastadastadastadas
para receber alunos com deficiência, serviços de saúde com profissionais para atenderpara receber alunos com deficiência, serviços de saúde com profissionais para atenderpara receber alunos com deficiência, serviços de saúde com profissionais para atenderpara receber alunos com deficiência, serviços de saúde com profissionais para atenderpara receber alunos com deficiência, serviços de saúde com profissionais para atender
essas pessoas. Tessas pessoas. Tessas pessoas. Tessas pessoas. Tessas pessoas. Tudo isso deve ocorrer ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações paraudo isso deve ocorrer ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações paraudo isso deve ocorrer ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações paraudo isso deve ocorrer ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações paraudo isso deve ocorrer ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações para
prevenir as deficiências. O mercado de trabalho, também deve se abrir aos profissionaisprevenir as deficiências. O mercado de trabalho, também deve se abrir aos profissionaisprevenir as deficiências. O mercado de trabalho, também deve se abrir aos profissionaisprevenir as deficiências. O mercado de trabalho, também deve se abrir aos profissionaisprevenir as deficiências. O mercado de trabalho, também deve se abrir aos profissionais
com deficiência, entre outras medidas.com deficiência, entre outras medidas.com deficiência, entre outras medidas.com deficiência, entre outras medidas.com deficiência, entre outras medidas.

Em uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas paraEm uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas paraEm uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas paraEm uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas paraEm uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas para
enriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos. Tenriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos. Tenriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos. Tenriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos. Tenriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos. Trata-se de umarata-se de umarata-se de umarata-se de umarata-se de uma
mudança profunda no comportamento e na atimudança profunda no comportamento e na atimudança profunda no comportamento e na atimudança profunda no comportamento e na atimudança profunda no comportamento e na atitude das pessoas. No caso específico dastude das pessoas. No caso específico dastude das pessoas. No caso específico dastude das pessoas. No caso específico dastude das pessoas. No caso específico das
pessoas com deficiência, promover a compreensão da diversidade é a forma mais coerentepessoas com deficiência, promover a compreensão da diversidade é a forma mais coerentepessoas com deficiência, promover a compreensão da diversidade é a forma mais coerentepessoas com deficiência, promover a compreensão da diversidade é a forma mais coerentepessoas com deficiência, promover a compreensão da diversidade é a forma mais coerente
de favorecer a inclusão social e a aprendizagem dessas pessoas.de favorecer a inclusão social e a aprendizagem dessas pessoas.de favorecer a inclusão social e a aprendizagem dessas pessoas.de favorecer a inclusão social e a aprendizagem dessas pessoas.de favorecer a inclusão social e a aprendizagem dessas pessoas.

Mas, para mudar essa atiMas, para mudar essa atiMas, para mudar essa atiMas, para mudar essa atiMas, para mudar essa atitude é necessário o envolvimento diretude é necessário o envolvimento diretude é necessário o envolvimento diretude é necessário o envolvimento diretude é necessário o envolvimento direto das famílias e que esseto das famílias e que esseto das famílias e que esseto das famílias e que esseto das famílias e que esse
processo de mudança seja iniciado por elas, uma vez que a formação do cidadão começa emprocesso de mudança seja iniciado por elas, uma vez que a formação do cidadão começa emprocesso de mudança seja iniciado por elas, uma vez que a formação do cidadão começa emprocesso de mudança seja iniciado por elas, uma vez que a formação do cidadão começa emprocesso de mudança seja iniciado por elas, uma vez que a formação do cidadão começa em
casa. É na família que são desenvolvidos valores, hábicasa. É na família que são desenvolvidos valores, hábicasa. É na família que são desenvolvidos valores, hábicasa. É na família que são desenvolvidos valores, hábicasa. É na família que são desenvolvidos valores, hábitos e idéias sobre as coisas e o mundotos e idéias sobre as coisas e o mundotos e idéias sobre as coisas e o mundotos e idéias sobre as coisas e o mundotos e idéias sobre as coisas e o mundo.....
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É na família que aprendemos a nos relacionar com os outros. PÉ na família que aprendemos a nos relacionar com os outros. PÉ na família que aprendemos a nos relacionar com os outros. PÉ na família que aprendemos a nos relacionar com os outros. PÉ na família que aprendemos a nos relacionar com os outros. Portanto, a construção dessaortanto, a construção dessaortanto, a construção dessaortanto, a construção dessaortanto, a construção dessa
sociedade inclusiva começa nas famílias. Osociedade inclusiva começa nas famílias. Osociedade inclusiva começa nas famílias. Osociedade inclusiva começa nas famílias. Osociedade inclusiva começa nas famílias. Os pais e as próprias pessoas com deficiência sãos pais e as próprias pessoas com deficiência sãos pais e as próprias pessoas com deficiência sãos pais e as próprias pessoas com deficiência sãos pais e as próprias pessoas com deficiência são
seus principais agentes.seus principais agentes.seus principais agentes.seus principais agentes.seus principais agentes.

EntreEntreEntreEntreEntretanto, ainda hoje, a maioria da nossa população não está acostumada a participartanto, ainda hoje, a maioria da nossa população não está acostumada a participartanto, ainda hoje, a maioria da nossa população não está acostumada a participartanto, ainda hoje, a maioria da nossa população não está acostumada a participartanto, ainda hoje, a maioria da nossa população não está acostumada a participar
ativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da comunidade. Isso fazativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da comunidade. Isso fazativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da comunidade. Isso fazativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da comunidade. Isso fazativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da comunidade. Isso faz
com que as pessoas se isolem e muicom que as pessoas se isolem e muicom que as pessoas se isolem e muicom que as pessoas se isolem e muicom que as pessoas se isolem e muitos assuntos deixem de ser discutidos. No caso datos assuntos deixem de ser discutidos. No caso datos assuntos deixem de ser discutidos. No caso datos assuntos deixem de ser discutidos. No caso datos assuntos deixem de ser discutidos. No caso da
chegada de uma criança com deficiência, a falta de informações da família é ainda maiorchegada de uma criança com deficiência, a falta de informações da família é ainda maiorchegada de uma criança com deficiência, a falta de informações da família é ainda maiorchegada de uma criança com deficiência, a falta de informações da família é ainda maiorchegada de uma criança com deficiência, a falta de informações da família é ainda maior.....
MuiMuiMuiMuiMuitos pais não sabem como agir nem decidir o que é melhor para os filhos, deixando paratos pais não sabem como agir nem decidir o que é melhor para os filhos, deixando paratos pais não sabem como agir nem decidir o que é melhor para os filhos, deixando paratos pais não sabem como agir nem decidir o que é melhor para os filhos, deixando paratos pais não sabem como agir nem decidir o que é melhor para os filhos, deixando para
médicos, professores, terapeutas ocupacionais e fisiomédicos, professores, terapeutas ocupacionais e fisiomédicos, professores, terapeutas ocupacionais e fisiomédicos, professores, terapeutas ocupacionais e fisiomédicos, professores, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas essa responsabilidade.terapeutas essa responsabilidade.terapeutas essa responsabilidade.terapeutas essa responsabilidade.terapeutas essa responsabilidade.

Assim, numa sociedade inclusiva, a relação dos profissionais com os familiares deve ser deAssim, numa sociedade inclusiva, a relação dos profissionais com os familiares deve ser deAssim, numa sociedade inclusiva, a relação dos profissionais com os familiares deve ser deAssim, numa sociedade inclusiva, a relação dos profissionais com os familiares deve ser deAssim, numa sociedade inclusiva, a relação dos profissionais com os familiares deve ser de
cooperação, juntos na direção do atendimento às necessidades especiais da criança. Ocooperação, juntos na direção do atendimento às necessidades especiais da criança. Ocooperação, juntos na direção do atendimento às necessidades especiais da criança. Ocooperação, juntos na direção do atendimento às necessidades especiais da criança. Ocooperação, juntos na direção do atendimento às necessidades especiais da criança. Osssss
objeobjeobjeobjeobjetivos a serem alcançados e as decisões a serem tomadas devem ser discutidos entretivos a serem alcançados e as decisões a serem tomadas devem ser discutidos entretivos a serem alcançados e as decisões a serem tomadas devem ser discutidos entretivos a serem alcançados e as decisões a serem tomadas devem ser discutidos entretivos a serem alcançados e as decisões a serem tomadas devem ser discutidos entre
todos os envolvidos. Cabe aos profissionais esclarecer todos os passos dos atendimentostodos os envolvidos. Cabe aos profissionais esclarecer todos os passos dos atendimentostodos os envolvidos. Cabe aos profissionais esclarecer todos os passos dos atendimentostodos os envolvidos. Cabe aos profissionais esclarecer todos os passos dos atendimentostodos os envolvidos. Cabe aos profissionais esclarecer todos os passos dos atendimentos
que vão ser realizados e o que vai acontecerque vão ser realizados e o que vai acontecerque vão ser realizados e o que vai acontecerque vão ser realizados e o que vai acontecerque vão ser realizados e o que vai acontecer. A decisão dos familiares deve estar baseada. A decisão dos familiares deve estar baseada. A decisão dos familiares deve estar baseada. A decisão dos familiares deve estar baseada. A decisão dos familiares deve estar baseada
em informações dadas por esses profissionais.em informações dadas por esses profissionais.em informações dadas por esses profissionais.em informações dadas por esses profissionais.em informações dadas por esses profissionais.

Uma outra tarefa de grande importância dos pais é a escolha da escola, de como desejamUma outra tarefa de grande importância dos pais é a escolha da escola, de como desejamUma outra tarefa de grande importância dos pais é a escolha da escola, de como desejamUma outra tarefa de grande importância dos pais é a escolha da escola, de como desejamUma outra tarefa de grande importância dos pais é a escolha da escola, de como desejam
que seus filhos sejam educados, devendo respeique seus filhos sejam educados, devendo respeique seus filhos sejam educados, devendo respeique seus filhos sejam educados, devendo respeique seus filhos sejam educados, devendo respeitar os valores e as crenças da família.tar os valores e as crenças da família.tar os valores e as crenças da família.tar os valores e as crenças da família.tar os valores e as crenças da família.

PPPPPara se construir uma sociedade inclusiva é fundamental que as famílias tenham autonomiaara se construir uma sociedade inclusiva é fundamental que as famílias tenham autonomiaara se construir uma sociedade inclusiva é fundamental que as famílias tenham autonomiaara se construir uma sociedade inclusiva é fundamental que as famílias tenham autonomiaara se construir uma sociedade inclusiva é fundamental que as famílias tenham autonomia
para cuidar das questões relacionadas às necessidades especiais de seus filhos. Em umapara cuidar das questões relacionadas às necessidades especiais de seus filhos. Em umapara cuidar das questões relacionadas às necessidades especiais de seus filhos. Em umapara cuidar das questões relacionadas às necessidades especiais de seus filhos. Em umapara cuidar das questões relacionadas às necessidades especiais de seus filhos. Em uma
sociedade inclusiva, as famílias de pessoas com deficiência devem estar presentes em todossociedade inclusiva, as famílias de pessoas com deficiência devem estar presentes em todossociedade inclusiva, as famílias de pessoas com deficiência devem estar presentes em todossociedade inclusiva, as famílias de pessoas com deficiência devem estar presentes em todossociedade inclusiva, as famílias de pessoas com deficiência devem estar presentes em todos
os momentos, participar das decisões, fazer valer os seus direios momentos, participar das decisões, fazer valer os seus direios momentos, participar das decisões, fazer valer os seus direios momentos, participar das decisões, fazer valer os seus direios momentos, participar das decisões, fazer valer os seus direitos e lutar por melhorestos e lutar por melhorestos e lutar por melhorestos e lutar por melhorestos e lutar por melhores
condições de vida para todos.condições de vida para todos.condições de vida para todos.condições de vida para todos.condições de vida para todos.
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 HOR HOR HOR HOR HORA DE IR À ESCOLA DE IR À ESCOLA DE IR À ESCOLA DE IR À ESCOLA DE IR À ESCOLAAAAA

A escola tem um papel muiA escola tem um papel muiA escola tem um papel muiA escola tem um papel muiA escola tem um papel muito importante na vida da criança e do jovem. Ao entrar na escola,to importante na vida da criança e do jovem. Ao entrar na escola,to importante na vida da criança e do jovem. Ao entrar na escola,to importante na vida da criança e do jovem. Ao entrar na escola,to importante na vida da criança e do jovem. Ao entrar na escola,
eles têm a oportunidade de conviver e de se relacionar com diferentes pessoas, aprendendoeles têm a oportunidade de conviver e de se relacionar com diferentes pessoas, aprendendoeles têm a oportunidade de conviver e de se relacionar com diferentes pessoas, aprendendoeles têm a oportunidade de conviver e de se relacionar com diferentes pessoas, aprendendoeles têm a oportunidade de conviver e de se relacionar com diferentes pessoas, aprendendo
a perceber que todas têm características próprias, que nenhuma é igual a outra. Dessaa perceber que todas têm características próprias, que nenhuma é igual a outra. Dessaa perceber que todas têm características próprias, que nenhuma é igual a outra. Dessaa perceber que todas têm características próprias, que nenhuma é igual a outra. Dessaa perceber que todas têm características próprias, que nenhuma é igual a outra. Dessa
forma, ela vai passar por muiforma, ela vai passar por muiforma, ela vai passar por muiforma, ela vai passar por muiforma, ela vai passar por muitas experiências novas e, assim, vai agirtas experiências novas e, assim, vai agirtas experiências novas e, assim, vai agirtas experiências novas e, assim, vai agirtas experiências novas e, assim, vai agir, reagir, reagir, reagir, reagir, reagir, mudar sua, mudar sua, mudar sua, mudar sua, mudar sua
forma de pensarforma de pensarforma de pensarforma de pensarforma de pensar, criar um jei, criar um jei, criar um jei, criar um jei, criar um jeito próprio de se relacionar com o mundoto próprio de se relacionar com o mundoto próprio de se relacionar com o mundoto próprio de se relacionar com o mundoto próprio de se relacionar com o mundo.....

A criança com deficiência deve freqüentar a
creche comum.

PPPPPor isso, é fundamental que a escolha da escola seja feior isso, é fundamental que a escolha da escola seja feior isso, é fundamental que a escolha da escola seja feior isso, é fundamental que a escolha da escola seja feior isso, é fundamental que a escolha da escola seja feita levando-se em conside-ta levando-se em conside-ta levando-se em conside-ta levando-se em conside-ta levando-se em conside-
ração que ela também irá contribuir na educação e formação de seu filhoração que ela também irá contribuir na educação e formação de seu filhoração que ela também irá contribuir na educação e formação de seu filhoração que ela também irá contribuir na educação e formação de seu filhoração que ela também irá contribuir na educação e formação de seu filho.....

Não espere seu filho compleNão espere seu filho compleNão espere seu filho compleNão espere seu filho compleNão espere seu filho completar setar setar setar setar setetetetete
anos de idade. A procura por escolaanos de idade. A procura por escolaanos de idade. A procura por escolaanos de idade. A procura por escolaanos de idade. A procura por escola
deve ter início na educação infantil, comodeve ter início na educação infantil, comodeve ter início na educação infantil, comodeve ter início na educação infantil, comodeve ter início na educação infantil, como
para toda e qualquer criança. Procurepara toda e qualquer criança. Procurepara toda e qualquer criança. Procurepara toda e qualquer criança. Procurepara toda e qualquer criança. Procure
na sua comunidade uma escola de edu-na sua comunidade uma escola de edu-na sua comunidade uma escola de edu-na sua comunidade uma escola de edu-na sua comunidade uma escola de edu-
cação infantil comum.cação infantil comum.cação infantil comum.cação infantil comum.cação infantil comum.

A organização da educação infantil podeA organização da educação infantil podeA organização da educação infantil podeA organização da educação infantil podeA organização da educação infantil pode
variarvariarvariarvariarvariar, apresentando-se de formas di-, apresentando-se de formas di-, apresentando-se de formas di-, apresentando-se de formas di-, apresentando-se de formas di-
ferentes nos muiferentes nos muiferentes nos muiferentes nos muiferentes nos muitos municípios e esta-tos municípios e esta-tos municípios e esta-tos municípios e esta-tos municípios e esta-
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dos do Brasil. No entanto, não importa o nome que esses espaços apresentam. O quedos do Brasil. No entanto, não importa o nome que esses espaços apresentam. O quedos do Brasil. No entanto, não importa o nome que esses espaços apresentam. O quedos do Brasil. No entanto, não importa o nome que esses espaços apresentam. O quedos do Brasil. No entanto, não importa o nome que esses espaços apresentam. O que
importa é que eles estejam adequados à faixa eimporta é que eles estejam adequados à faixa eimporta é que eles estejam adequados à faixa eimporta é que eles estejam adequados à faixa eimporta é que eles estejam adequados à faixa etária das crianças, tanto do tária das crianças, tanto do tária das crianças, tanto do tária das crianças, tanto do tária das crianças, tanto do ponto de vista doponto de vista doponto de vista doponto de vista doponto de vista do
espaço físico, como da proposta pedagógica. Exemplificando, podemos dizer que, em algunsespaço físico, como da proposta pedagógica. Exemplificando, podemos dizer que, em algunsespaço físico, como da proposta pedagógica. Exemplificando, podemos dizer que, em algunsespaço físico, como da proposta pedagógica. Exemplificando, podemos dizer que, em algunsespaço físico, como da proposta pedagógica. Exemplificando, podemos dizer que, em alguns
estados, as crianças são atendidas em creche, associação, centro infantil, pré-escola oestados, as crianças são atendidas em creche, associação, centro infantil, pré-escola oestados, as crianças são atendidas em creche, associação, centro infantil, pré-escola oestados, as crianças são atendidas em creche, associação, centro infantil, pré-escola oestados, as crianças são atendidas em creche, associação, centro infantil, pré-escola ouuuuu
centro de convivência. O ingresso da criança na escola, na educação infantil (creche e pré-escocentro de convivência. O ingresso da criança na escola, na educação infantil (creche e pré-escocentro de convivência. O ingresso da criança na escola, na educação infantil (creche e pré-escocentro de convivência. O ingresso da criança na escola, na educação infantil (creche e pré-escocentro de convivência. O ingresso da criança na escola, na educação infantil (creche e pré-escola)la)la)la)la)
é de fundamental importância, por todos os aspectos físicos, sociais, emocionais e psicoló-é de fundamental importância, por todos os aspectos físicos, sociais, emocionais e psicoló-é de fundamental importância, por todos os aspectos físicos, sociais, emocionais e psicoló-é de fundamental importância, por todos os aspectos físicos, sociais, emocionais e psicoló-é de fundamental importância, por todos os aspectos físicos, sociais, emocionais e psicoló-
gicos, egicos, egicos, egicos, egicos, etapa ótima do desenvolvimento, que servirá de base para toda a sua vida futura.tapa ótima do desenvolvimento, que servirá de base para toda a sua vida futura.tapa ótima do desenvolvimento, que servirá de base para toda a sua vida futura.tapa ótima do desenvolvimento, que servirá de base para toda a sua vida futura.tapa ótima do desenvolvimento, que servirá de base para toda a sua vida futura.

PROCURE NPROCURE NPROCURE NPROCURE NPROCURE NA SUA COA SUA COA SUA COA SUA COA SUA COMUNIDADE UMA ESCOLMUNIDADE UMA ESCOLMUNIDADE UMA ESCOLMUNIDADE UMA ESCOLMUNIDADE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMUM.MUM.MUM.MUM.MUM.
MAMAMAMAMATRITRITRITRITRICULE SEU FILHO COCULE SEU FILHO COCULE SEU FILHO COCULE SEU FILHO COCULE SEU FILHO COM DEFIM DEFIM DEFIM DEFIM DEFICIÊNCIA NCIÊNCIA NCIÊNCIA NCIÊNCIA NCIÊNCIA NA CRECHE MAIS PRÓXIA CRECHE MAIS PRÓXIA CRECHE MAIS PRÓXIA CRECHE MAIS PRÓXIA CRECHE MAIS PRÓXIMA DE SUA CASA.MA DE SUA CASA.MA DE SUA CASA.MA DE SUA CASA.MA DE SUA CASA.

A FASE DE ESCOLA FASE DE ESCOLA FASE DE ESCOLA FASE DE ESCOLA FASE DE ESCOLARIZARIZARIZARIZARIZAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Esse momento também pode gerar aflição e
angústia nos pais. Afinal, o que é melhor?
Vamos examinar alguns aspectos.

Escolas grandes ou pequenas?Escolas grandes ou pequenas?Escolas grandes ou pequenas?Escolas grandes ou pequenas?Escolas grandes ou pequenas?

OOOOOs pais, mais que ninguém, conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento des pais, mais que ninguém, conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento des pais, mais que ninguém, conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento des pais, mais que ninguém, conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento des pais, mais que ninguém, conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento de
seus filhos, para que eles cresçam confiantes e felizes. Crianças tímidas se sentirão maisseus filhos, para que eles cresçam confiantes e felizes. Crianças tímidas se sentirão maisseus filhos, para que eles cresçam confiantes e felizes. Crianças tímidas se sentirão maisseus filhos, para que eles cresçam confiantes e felizes. Crianças tímidas se sentirão maisseus filhos, para que eles cresçam confiantes e felizes. Crianças tímidas se sentirão mais
confortáveis em escolas pequenas, onde todos se conhecem pelo nome. Pconfortáveis em escolas pequenas, onde todos se conhecem pelo nome. Pconfortáveis em escolas pequenas, onde todos se conhecem pelo nome. Pconfortáveis em escolas pequenas, onde todos se conhecem pelo nome. Pconfortáveis em escolas pequenas, onde todos se conhecem pelo nome. Porém, ingressarorém, ingressarorém, ingressarorém, ingressarorém, ingressar
numa escola grande pode ser um desafio e um estímulo para que elas aprendam a senuma escola grande pode ser um desafio e um estímulo para que elas aprendam a senuma escola grande pode ser um desafio e um estímulo para que elas aprendam a senuma escola grande pode ser um desafio e um estímulo para que elas aprendam a senuma escola grande pode ser um desafio e um estímulo para que elas aprendam a se
relacionar em ambientes desse tiporelacionar em ambientes desse tiporelacionar em ambientes desse tiporelacionar em ambientes desse tiporelacionar em ambientes desse tipo. Cada caso merece uma solução. Cada caso merece uma solução. Cada caso merece uma solução. Cada caso merece uma solução. Cada caso merece uma solução.....
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Escolas inclusivas ou especializadas?Escolas inclusivas ou especializadas?Escolas inclusivas ou especializadas?Escolas inclusivas ou especializadas?Escolas inclusivas ou especializadas?

AAAAAtualmente, há uma tendência mundial de reconhecer os benefícios que uma escola inclusivatualmente, há uma tendência mundial de reconhecer os benefícios que uma escola inclusivatualmente, há uma tendência mundial de reconhecer os benefícios que uma escola inclusivatualmente, há uma tendência mundial de reconhecer os benefícios que uma escola inclusivatualmente, há uma tendência mundial de reconhecer os benefícios que uma escola inclusiva
tttttraz para todos os alunos. Nessas escolas, as crianças aprendem umas com as outras. raz para todos os alunos. Nessas escolas, as crianças aprendem umas com as outras. raz para todos os alunos. Nessas escolas, as crianças aprendem umas com as outras. raz para todos os alunos. Nessas escolas, as crianças aprendem umas com as outras. raz para todos os alunos. Nessas escolas, as crianças aprendem umas com as outras. CriançasCriançasCriançasCriançasCrianças

sem deficiência aprendem a reconhecer e valorizar assem deficiência aprendem a reconhecer e valorizar assem deficiência aprendem a reconhecer e valorizar assem deficiência aprendem a reconhecer e valorizar assem deficiência aprendem a reconhecer e valorizar as
diferenças entre seus colegas.diferenças entre seus colegas.diferenças entre seus colegas.diferenças entre seus colegas.diferenças entre seus colegas.

Crianças com deficiência aprendem a conviverCrianças com deficiência aprendem a conviverCrianças com deficiência aprendem a conviverCrianças com deficiência aprendem a conviverCrianças com deficiência aprendem a conviver
e a lidar com a deficiência em um ambientee a lidar com a deficiência em um ambientee a lidar com a deficiência em um ambientee a lidar com a deficiência em um ambientee a lidar com a deficiência em um ambiente
novo, fora do círculo familiar ao qual estão acos-novo, fora do círculo familiar ao qual estão acos-novo, fora do círculo familiar ao qual estão acos-novo, fora do círculo familiar ao qual estão acos-novo, fora do círculo familiar ao qual estão acos-
tumadas. Essa convivência vai trazer muitumadas. Essa convivência vai trazer muitumadas. Essa convivência vai trazer muitumadas. Essa convivência vai trazer muitumadas. Essa convivência vai trazer muitos be-tos be-tos be-tos be-tos be-
nefícios para seu futuro, pois a escola, comonefícios para seu futuro, pois a escola, comonefícios para seu futuro, pois a escola, comonefícios para seu futuro, pois a escola, comonefícios para seu futuro, pois a escola, como
um recurso da comunidade, representa a soci-um recurso da comunidade, representa a soci-um recurso da comunidade, representa a soci-um recurso da comunidade, representa a soci-um recurso da comunidade, representa a soci-
edade tal como ela é.edade tal como ela é.edade tal como ela é.edade tal como ela é.edade tal como ela é.

Uma escola inclusiva se caracteriza por acei-Uma escola inclusiva se caracteriza por acei-Uma escola inclusiva se caracteriza por acei-Uma escola inclusiva se caracteriza por acei-Uma escola inclusiva se caracteriza por acei-
tartartartartar, respei, respei, respei, respei, respeitar e valorizar alunos com diferentestar e valorizar alunos com diferentestar e valorizar alunos com diferentestar e valorizar alunos com diferentestar e valorizar alunos com diferentes

características: meninos e meninas, altos e bai-características: meninos e meninas, altos e bai-características: meninos e meninas, altos e bai-características: meninos e meninas, altos e bai-características: meninos e meninas, altos e bai-
xos, gordos e magros, pobres e ricos, negros, bran-xos, gordos e magros, pobres e ricos, negros, bran-xos, gordos e magros, pobres e ricos, negros, bran-xos, gordos e magros, pobres e ricos, negros, bran-xos, gordos e magros, pobres e ricos, negros, bran-

cos, índios, cegos, surdos, em cadeira de rodas, usando lupa, usando calçado ortopédico,cos, índios, cegos, surdos, em cadeira de rodas, usando lupa, usando calçado ortopédico,cos, índios, cegos, surdos, em cadeira de rodas, usando lupa, usando calçado ortopédico,cos, índios, cegos, surdos, em cadeira de rodas, usando lupa, usando calçado ortopédico,cos, índios, cegos, surdos, em cadeira de rodas, usando lupa, usando calçado ortopédico,
usando aparelho no ouvido, com doença crônica, católicos, prousando aparelho no ouvido, com doença crônica, católicos, prousando aparelho no ouvido, com doença crônica, católicos, prousando aparelho no ouvido, com doença crônica, católicos, prousando aparelho no ouvido, com doença crônica, católicos, protestantes, evangélicos e outros.testantes, evangélicos e outros.testantes, evangélicos e outros.testantes, evangélicos e outros.testantes, evangélicos e outros.
É uma escola construída sob o princípio da educação como direiÉ uma escola construída sob o princípio da educação como direiÉ uma escola construída sob o princípio da educação como direiÉ uma escola construída sob o princípio da educação como direiÉ uma escola construída sob o princípio da educação como direito de todos os cidadãos. Éto de todos os cidadãos. Éto de todos os cidadãos. Éto de todos os cidadãos. Éto de todos os cidadãos. É
um objeum objeum objeum objeum objetivo a ser alcançado pela luta por uma escola pública gratuitivo a ser alcançado pela luta por uma escola pública gratuitivo a ser alcançado pela luta por uma escola pública gratuitivo a ser alcançado pela luta por uma escola pública gratuitivo a ser alcançado pela luta por uma escola pública gratuita e de qualidade.ta e de qualidade.ta e de qualidade.ta e de qualidade.ta e de qualidade.

Desta forma, a escola inclusiva atende a população nas faixas de idade próprias de cadaDesta forma, a escola inclusiva atende a população nas faixas de idade próprias de cadaDesta forma, a escola inclusiva atende a população nas faixas de idade próprias de cadaDesta forma, a escola inclusiva atende a população nas faixas de idade próprias de cadaDesta forma, a escola inclusiva atende a população nas faixas de idade próprias de cada
eeeeetapa: educação infantil, educação fundamental, ensino médio e universitapa: educação infantil, educação fundamental, ensino médio e universitapa: educação infantil, educação fundamental, ensino médio e universitapa: educação infantil, educação fundamental, ensino médio e universitapa: educação infantil, educação fundamental, ensino médio e universitáriotáriotáriotáriotário.....
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Uma escola inclusiva deve garantirUma escola inclusiva deve garantirUma escola inclusiva deve garantirUma escola inclusiva deve garantirUma escola inclusiva deve garantir, também, condições para que as crianças possam se, também, condições para que as crianças possam se, também, condições para que as crianças possam se, também, condições para que as crianças possam se, também, condições para que as crianças possam se
locomover em todos os ambientes, providenciando a construção de rampas ou elevadoreslocomover em todos os ambientes, providenciando a construção de rampas ou elevadoreslocomover em todos os ambientes, providenciando a construção de rampas ou elevadoreslocomover em todos os ambientes, providenciando a construção de rampas ou elevadoreslocomover em todos os ambientes, providenciando a construção de rampas ou elevadores

para acesso, inclusive aos pisos superiores,para acesso, inclusive aos pisos superiores,para acesso, inclusive aos pisos superiores,para acesso, inclusive aos pisos superiores,para acesso, inclusive aos pisos superiores,
de banheiros adapde banheiros adapde banheiros adapde banheiros adapde banheiros adaptados para acomodaçãotados para acomodaçãotados para acomodaçãotados para acomodaçãotados para acomodação

de cadeiras de rodas, colocação de corrimãos,de cadeiras de rodas, colocação de corrimãos,de cadeiras de rodas, colocação de corrimãos,de cadeiras de rodas, colocação de corrimãos,de cadeiras de rodas, colocação de corrimãos,
instalação de piso antiderrapante, sinalizaçãoinstalação de piso antiderrapante, sinalizaçãoinstalação de piso antiderrapante, sinalizaçãoinstalação de piso antiderrapante, sinalizaçãoinstalação de piso antiderrapante, sinalização
para alunos com baixa visão e para alunospara alunos com baixa visão e para alunospara alunos com baixa visão e para alunospara alunos com baixa visão e para alunospara alunos com baixa visão e para alunos
surdos.surdos.surdos.surdos.surdos.

Assim todos os alunos terão condições deAssim todos os alunos terão condições deAssim todos os alunos terão condições deAssim todos os alunos terão condições deAssim todos os alunos terão condições de
freqüentar a tofreqüentar a tofreqüentar a tofreqüentar a tofreqüentar a totalidade das aulas. Devemostalidade das aulas. Devemostalidade das aulas. Devemostalidade das aulas. Devemostalidade das aulas. Devemos
lembrar que a Constilembrar que a Constilembrar que a Constilembrar que a Constilembrar que a Constituição de 1988 asseguratuição de 1988 asseguratuição de 1988 asseguratuição de 1988 asseguratuição de 1988 assegura
igualdade de condições de acesso e perma-igualdade de condições de acesso e perma-igualdade de condições de acesso e perma-igualdade de condições de acesso e perma-igualdade de condições de acesso e perma-
nência no sistema educacional para todos.nência no sistema educacional para todos.nência no sistema educacional para todos.nência no sistema educacional para todos.nência no sistema educacional para todos.

QUAL O MELHOR MÉTQUAL O MELHOR MÉTQUAL O MELHOR MÉTQUAL O MELHOR MÉTQUAL O MELHOR MÉTODO DE ENSINO?ODO DE ENSINO?ODO DE ENSINO?ODO DE ENSINO?ODO DE ENSINO?

Não se pode aceiNão se pode aceiNão se pode aceiNão se pode aceiNão se pode aceitar que uma criança com detar que uma criança com detar que uma criança com detar que uma criança com detar que uma criança com deficiência seja simplesmente colocada no mesmoficiência seja simplesmente colocada no mesmoficiência seja simplesmente colocada no mesmoficiência seja simplesmente colocada no mesmoficiência seja simplesmente colocada no mesmo
espaço quespaço quespaço quespaço quespaço que as dee as dee as dee as dee as demais, sem que a escola se preocupe em atender suas nmais, sem que a escola se preocupe em atender suas nmais, sem que a escola se preocupe em atender suas nmais, sem que a escola se preocupe em atender suas nmais, sem que a escola se preocupe em atender suas necessidades educa-ecessidades educa-ecessidades educa-ecessidades educa-ecessidades educa-
cioncioncioncioncionais especiais. Ao mesmo tempo em que freqüentam a classe comum, os alunos têmais especiais. Ao mesmo tempo em que freqüentam a classe comum, os alunos têmais especiais. Ao mesmo tempo em que freqüentam a classe comum, os alunos têmais especiais. Ao mesmo tempo em que freqüentam a classe comum, os alunos têmais especiais. Ao mesmo tempo em que freqüentam a classe comum, os alunos têm
direidireidireidireidireito a um apoio pedagógico especializado, em outro horárioto a um apoio pedagógico especializado, em outro horárioto a um apoio pedagógico especializado, em outro horárioto a um apoio pedagógico especializado, em outro horárioto a um apoio pedagógico especializado, em outro horário. Têm direi. Têm direi. Têm direi. Têm direi. Têm direito, também, aosto, também, aosto, também, aosto, também, aosto, também, aos
recursos matrecursos matrecursos matrecursos matrecursos materiais e pedagógicos para facilieriais e pedagógicos para facilieriais e pedagógicos para facilieriais e pedagógicos para facilieriais e pedagógicos para facilitar e gartar e gartar e gartar e gartar e garantir o aprendizado do currículo escolarantir o aprendizado do currículo escolarantir o aprendizado do currículo escolarantir o aprendizado do currículo escolarantir o aprendizado do currículo escolar.....

No caso de classes onde participam crianças com deficiência, é recomendável um númeroNo caso de classes onde participam crianças com deficiência, é recomendável um númeroNo caso de classes onde participam crianças com deficiência, é recomendável um númeroNo caso de classes onde participam crianças com deficiência, é recomendável um númeroNo caso de classes onde participam crianças com deficiência, é recomendável um número
menor de alunos, embora o ideal seja a redução do número de alunos em todas as classes.menor de alunos, embora o ideal seja a redução do número de alunos em todas as classes.menor de alunos, embora o ideal seja a redução do número de alunos em todas as classes.menor de alunos, embora o ideal seja a redução do número de alunos em todas as classes.menor de alunos, embora o ideal seja a redução do número de alunos em todas as classes.
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Contudo, muiContudo, muiContudo, muiContudo, muiContudo, muitas vezes essa medida não pode ser posta em prática, de imediato, em funçãotas vezes essa medida não pode ser posta em prática, de imediato, em funçãotas vezes essa medida não pode ser posta em prática, de imediato, em funçãotas vezes essa medida não pode ser posta em prática, de imediato, em funçãotas vezes essa medida não pode ser posta em prática, de imediato, em função
do pequeno número de escolas do municípiodo pequeno número de escolas do municípiodo pequeno número de escolas do municípiodo pequeno número de escolas do municípiodo pequeno número de escolas do município.....

OOOOOs pais devem participar de reuniões que discutem questões sobre a educação de seuss pais devem participar de reuniões que discutem questões sobre a educação de seuss pais devem participar de reuniões que discutem questões sobre a educação de seuss pais devem participar de reuniões que discutem questões sobre a educação de seuss pais devem participar de reuniões que discutem questões sobre a educação de seus
filhos, colaborando com sugestões, para a melhoria das condições das escolas, como, porfilhos, colaborando com sugestões, para a melhoria das condições das escolas, como, porfilhos, colaborando com sugestões, para a melhoria das condições das escolas, como, porfilhos, colaborando com sugestões, para a melhoria das condições das escolas, como, porfilhos, colaborando com sugestões, para a melhoria das condições das escolas, como, por
exemplo, a redução do número de alu-exemplo, a redução do número de alu-exemplo, a redução do número de alu-exemplo, a redução do número de alu-exemplo, a redução do número de alu-
nos que pode ocorrer ano após anonos que pode ocorrer ano após anonos que pode ocorrer ano após anonos que pode ocorrer ano após anonos que pode ocorrer ano após ano.....

É importante que a escola respeiÉ importante que a escola respeiÉ importante que a escola respeiÉ importante que a escola respeiÉ importante que a escola respeite cada cri-te cada cri-te cada cri-te cada cri-te cada cri-
ança, com seu jeiança, com seu jeiança, com seu jeiança, com seu jeiança, com seu jeito próprio de aprenderto próprio de aprenderto próprio de aprenderto próprio de aprenderto próprio de aprender, res-, res-, res-, res-, res-
peipeipeipeipeitando, dessa forma, seus interesses.tando, dessa forma, seus interesses.tando, dessa forma, seus interesses.tando, dessa forma, seus interesses.tando, dessa forma, seus interesses.
Uma escola, com um único método eUma escola, com um único método eUma escola, com um único método eUma escola, com um único método eUma escola, com um único método e
objeobjeobjeobjeobjetivos únicos para todos os alunostivos únicos para todos os alunostivos únicos para todos os alunostivos únicos para todos os alunostivos únicos para todos os alunos
está mais que ultrapassada.está mais que ultrapassada.está mais que ultrapassada.está mais que ultrapassada.está mais que ultrapassada.

Ao elaborar os planos de trabalho queAo elaborar os planos de trabalho queAo elaborar os planos de trabalho queAo elaborar os planos de trabalho queAo elaborar os planos de trabalho que
fazem parte do Projefazem parte do Projefazem parte do Projefazem parte do Projefazem parte do Projeto Pto Pto Pto Pto Pedagógico, asedagógico, asedagógico, asedagógico, asedagógico, as
escolas assumem o compromisso deescolas assumem o compromisso deescolas assumem o compromisso deescolas assumem o compromisso deescolas assumem o compromisso de
oferecer educação de qualidade para todas as crianças, utilizando métodos diferentes paraoferecer educação de qualidade para todas as crianças, utilizando métodos diferentes paraoferecer educação de qualidade para todas as crianças, utilizando métodos diferentes paraoferecer educação de qualidade para todas as crianças, utilizando métodos diferentes paraoferecer educação de qualidade para todas as crianças, utilizando métodos diferentes para
atender às necessidades específicas dos alunos. Aatender às necessidades específicas dos alunos. Aatender às necessidades específicas dos alunos. Aatender às necessidades específicas dos alunos. Aatender às necessidades específicas dos alunos. Adequar o processo de ensino às necessi-dequar o processo de ensino às necessi-dequar o processo de ensino às necessi-dequar o processo de ensino às necessi-dequar o processo de ensino às necessi-
dades dos alunos é um importante fator para o sucesso da aprendizagem. Nenhum métododades dos alunos é um importante fator para o sucesso da aprendizagem. Nenhum métododades dos alunos é um importante fator para o sucesso da aprendizagem. Nenhum métododades dos alunos é um importante fator para o sucesso da aprendizagem. Nenhum métododades dos alunos é um importante fator para o sucesso da aprendizagem. Nenhum método
de ensino dá conta, por si só, da variedade de experiências e comportamentos dos alunos.de ensino dá conta, por si só, da variedade de experiências e comportamentos dos alunos.de ensino dá conta, por si só, da variedade de experiências e comportamentos dos alunos.de ensino dá conta, por si só, da variedade de experiências e comportamentos dos alunos.de ensino dá conta, por si só, da variedade de experiências e comportamentos dos alunos.

Nas classes onde os trabalhos são feiNas classes onde os trabalhos são feiNas classes onde os trabalhos são feiNas classes onde os trabalhos são feiNas classes onde os trabalhos são feitos em grupo, onde os alunos colaboram uns com ostos em grupo, onde os alunos colaboram uns com ostos em grupo, onde os alunos colaboram uns com ostos em grupo, onde os alunos colaboram uns com ostos em grupo, onde os alunos colaboram uns com os
outros para a construção do conhecimento, as aulas tornam-se mais interessantes, comoutros para a construção do conhecimento, as aulas tornam-se mais interessantes, comoutros para a construção do conhecimento, as aulas tornam-se mais interessantes, comoutros para a construção do conhecimento, as aulas tornam-se mais interessantes, comoutros para a construção do conhecimento, as aulas tornam-se mais interessantes, com
mais possibilidades de garantir o sucesso da aprendizagem de todos os alunos.mais possibilidades de garantir o sucesso da aprendizagem de todos os alunos.mais possibilidades de garantir o sucesso da aprendizagem de todos os alunos.mais possibilidades de garantir o sucesso da aprendizagem de todos os alunos.mais possibilidades de garantir o sucesso da aprendizagem de todos os alunos.
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COCOCOCOCOMO ORGANIZMO ORGANIZMO ORGANIZMO ORGANIZMO ORGANIZAR AS CLAR AS CLAR AS CLAR AS CLAR AS CLASSES?ASSES?ASSES?ASSES?ASSES?

No entanto, ainda hoje e apesar de todas as informações disponíveis, é grande o número deNo entanto, ainda hoje e apesar de todas as informações disponíveis, é grande o número deNo entanto, ainda hoje e apesar de todas as informações disponíveis, é grande o número deNo entanto, ainda hoje e apesar de todas as informações disponíveis, é grande o número deNo entanto, ainda hoje e apesar de todas as informações disponíveis, é grande o número de
crianças que vivem trancadas em casa, sem acesso aos espaços da comunidade e, princi-crianças que vivem trancadas em casa, sem acesso aos espaços da comunidade e, princi-crianças que vivem trancadas em casa, sem acesso aos espaços da comunidade e, princi-crianças que vivem trancadas em casa, sem acesso aos espaços da comunidade e, princi-crianças que vivem trancadas em casa, sem acesso aos espaços da comunidade e, princi-
palmente, a escola.palmente, a escola.palmente, a escola.palmente, a escola.palmente, a escola.

Todas as crianças devem ir para a escola!

PPPPPara resolver esta questão, os municípios devem elaborar um plano e realizar um levanta-ara resolver esta questão, os municípios devem elaborar um plano e realizar um levanta-ara resolver esta questão, os municípios devem elaborar um plano e realizar um levanta-ara resolver esta questão, os municípios devem elaborar um plano e realizar um levanta-ara resolver esta questão, os municípios devem elaborar um plano e realizar um levanta-
mento do número de crianças que estão fora da escola.mento do número de crianças que estão fora da escola.mento do número de crianças que estão fora da escola.mento do número de crianças que estão fora da escola.mento do número de crianças que estão fora da escola.

RRRRRealizado o levantamento e identificados os bairros onde moram as crianças com deficiên-ealizado o levantamento e identificados os bairros onde moram as crianças com deficiên-ealizado o levantamento e identificados os bairros onde moram as crianças com deficiên-ealizado o levantamento e identificados os bairros onde moram as crianças com deficiên-ealizado o levantamento e identificados os bairros onde moram as crianças com deficiên-
cia, as Secrecia, as Secrecia, as Secrecia, as Secrecia, as Secretarias Municipais de Educação devem viabilizar a matrícula de todas elas emtarias Municipais de Educação devem viabilizar a matrícula de todas elas emtarias Municipais de Educação devem viabilizar a matrícula de todas elas emtarias Municipais de Educação devem viabilizar a matrícula de todas elas emtarias Municipais de Educação devem viabilizar a matrícula de todas elas em
escolas comuns, mais próximas da residên-escolas comuns, mais próximas da residên-escolas comuns, mais próximas da residên-escolas comuns, mais próximas da residên-escolas comuns, mais próximas da residên-
cia de cada uma.cia de cada uma.cia de cada uma.cia de cada uma.cia de cada uma.

Hoje, felizmente, toda a sociedade jáHoje, felizmente, toda a sociedade jáHoje, felizmente, toda a sociedade jáHoje, felizmente, toda a sociedade jáHoje, felizmente, toda a sociedade já
se conscientizou da necessidade e im-se conscientizou da necessidade e im-se conscientizou da necessidade e im-se conscientizou da necessidade e im-se conscientizou da necessidade e im-
portância das crianças conviverem naportância das crianças conviverem naportância das crianças conviverem naportância das crianças conviverem naportância das crianças conviverem na
escola do bairro, com os apoios queescola do bairro, com os apoios queescola do bairro, com os apoios queescola do bairro, com os apoios queescola do bairro, com os apoios que
se fizerem necessários.se fizerem necessários.se fizerem necessários.se fizerem necessários.se fizerem necessários.

Assim, as escolas são orientadas aAssim, as escolas são orientadas aAssim, as escolas são orientadas aAssim, as escolas são orientadas aAssim, as escolas são orientadas a
matricular as crianças com deficiência nasmatricular as crianças com deficiência nasmatricular as crianças com deficiência nasmatricular as crianças com deficiência nasmatricular as crianças com deficiência nas
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classes comuns, onde terão acesso ao currículo desenvolvido pelo professor da série corres-classes comuns, onde terão acesso ao currículo desenvolvido pelo professor da série corres-classes comuns, onde terão acesso ao currículo desenvolvido pelo professor da série corres-classes comuns, onde terão acesso ao currículo desenvolvido pelo professor da série corres-classes comuns, onde terão acesso ao currículo desenvolvido pelo professor da série corres-
pondente. A equipe escolarpondente. A equipe escolarpondente. A equipe escolarpondente. A equipe escolarpondente. A equipe escolar, formada pela Direção e Coordenação P, formada pela Direção e Coordenação P, formada pela Direção e Coordenação P, formada pela Direção e Coordenação P, formada pela Direção e Coordenação Pedagógica, deve acom-edagógica, deve acom-edagógica, deve acom-edagógica, deve acom-edagógica, deve acom-
panhar esse processo e organizar os serviços de apoio que alguns alunos venham a precisarpanhar esse processo e organizar os serviços de apoio que alguns alunos venham a precisarpanhar esse processo e organizar os serviços de apoio que alguns alunos venham a precisarpanhar esse processo e organizar os serviços de apoio que alguns alunos venham a precisarpanhar esse processo e organizar os serviços de apoio que alguns alunos venham a precisar.....

O serviço de apoio deve estar disponível na escola para atender aos alunos em períodoO serviço de apoio deve estar disponível na escola para atender aos alunos em períodoO serviço de apoio deve estar disponível na escola para atender aos alunos em períodoO serviço de apoio deve estar disponível na escola para atender aos alunos em períodoO serviço de apoio deve estar disponível na escola para atender aos alunos em período
contrário ao da classe comum, para oferta de atendimento educa-contrário ao da classe comum, para oferta de atendimento educa-contrário ao da classe comum, para oferta de atendimento educa-contrário ao da classe comum, para oferta de atendimento educa-contrário ao da classe comum, para oferta de atendimento educa-
cional especializado na área de deficiência do alunocional especializado na área de deficiência do alunocional especializado na área de deficiência do alunocional especializado na área de deficiência do alunocional especializado na área de deficiência do aluno. Deve ficar. Deve ficar. Deve ficar. Deve ficar. Deve ficar
sob a responsabilidade de um professor especializado nasob a responsabilidade de um professor especializado nasob a responsabilidade de um professor especializado nasob a responsabilidade de um professor especializado nasob a responsabilidade de um professor especializado na
área da deficiência do alunoárea da deficiência do alunoárea da deficiência do alunoárea da deficiência do alunoárea da deficiência do aluno. Ele trabalhará em parceria. Ele trabalhará em parceria. Ele trabalhará em parceria. Ele trabalhará em parceria. Ele trabalhará em parceria
com o professor da classe comum, buscando juntos a so-com o professor da classe comum, buscando juntos a so-com o professor da classe comum, buscando juntos a so-com o professor da classe comum, buscando juntos a so-com o professor da classe comum, buscando juntos a so-
lução para as necessidades dos alunos.lução para as necessidades dos alunos.lução para as necessidades dos alunos.lução para as necessidades dos alunos.lução para as necessidades dos alunos.

O atendimento educacional especializado pode receber de-O atendimento educacional especializado pode receber de-O atendimento educacional especializado pode receber de-O atendimento educacional especializado pode receber de-O atendimento educacional especializado pode receber de-
nominações diferentes nos diversos municípios e estadosnominações diferentes nos diversos municípios e estadosnominações diferentes nos diversos municípios e estadosnominações diferentes nos diversos municípios e estadosnominações diferentes nos diversos municípios e estados
do Brasil. Normalmente é chamado: serviço de apoio pe-do Brasil. Normalmente é chamado: serviço de apoio pe-do Brasil. Normalmente é chamado: serviço de apoio pe-do Brasil. Normalmente é chamado: serviço de apoio pe-do Brasil. Normalmente é chamado: serviço de apoio pe-
dagógico especializado, sala de apoio, sala de recursos oudagógico especializado, sala de apoio, sala de recursos oudagógico especializado, sala de apoio, sala de recursos oudagógico especializado, sala de apoio, sala de recursos oudagógico especializado, sala de apoio, sala de recursos ou
serviço de atendimento educacional especializadoserviço de atendimento educacional especializadoserviço de atendimento educacional especializadoserviço de atendimento educacional especializadoserviço de atendimento educacional especializado.....

OOOOOs pais devem conhecer esses recursos e avaliar o funcionamento dos mesmos, conversandos pais devem conhecer esses recursos e avaliar o funcionamento dos mesmos, conversandos pais devem conhecer esses recursos e avaliar o funcionamento dos mesmos, conversandos pais devem conhecer esses recursos e avaliar o funcionamento dos mesmos, conversandos pais devem conhecer esses recursos e avaliar o funcionamento dos mesmos, conversando
com os professores e a equipe técnica da escola, nos casos de dúvida.com os professores e a equipe técnica da escola, nos casos de dúvida.com os professores e a equipe técnica da escola, nos casos de dúvida.com os professores e a equipe técnica da escola, nos casos de dúvida.com os professores e a equipe técnica da escola, nos casos de dúvida.

Como se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência?Como se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência?Como se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência?Como se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência?Como se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência?

Nesse espaço, o professor especializado vai trabalhar com os alunos as questões relativasNesse espaço, o professor especializado vai trabalhar com os alunos as questões relativasNesse espaço, o professor especializado vai trabalhar com os alunos as questões relativasNesse espaço, o professor especializado vai trabalhar com os alunos as questões relativasNesse espaço, o professor especializado vai trabalhar com os alunos as questões relativas
às necessidades específicas de aprendizagem, para que eles possam acompanhar e teràs necessidades específicas de aprendizagem, para que eles possam acompanhar e teràs necessidades específicas de aprendizagem, para que eles possam acompanhar e teràs necessidades específicas de aprendizagem, para que eles possam acompanhar e teràs necessidades específicas de aprendizagem, para que eles possam acompanhar e ter
acesso a todas as atividades do currículo desenvolvido na classe comum.acesso a todas as atividades do currículo desenvolvido na classe comum.acesso a todas as atividades do currículo desenvolvido na classe comum.acesso a todas as atividades do currículo desenvolvido na classe comum.acesso a todas as atividades do currículo desenvolvido na classe comum.
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Mas, em algumas regiões, municípios ou bairros pode não haver professor especializadoMas, em algumas regiões, municípios ou bairros pode não haver professor especializadoMas, em algumas regiões, municípios ou bairros pode não haver professor especializadoMas, em algumas regiões, municípios ou bairros pode não haver professor especializadoMas, em algumas regiões, municípios ou bairros pode não haver professor especializado
para oferecer o apoio pedagógico especializadopara oferecer o apoio pedagógico especializadopara oferecer o apoio pedagógico especializadopara oferecer o apoio pedagógico especializadopara oferecer o apoio pedagógico especializado. Saibam que isso não é impedimento para. Saibam que isso não é impedimento para. Saibam que isso não é impedimento para. Saibam que isso não é impedimento para. Saibam que isso não é impedimento para
uma criança com deficiência freqüentar a escola.uma criança com deficiência freqüentar a escola.uma criança com deficiência freqüentar a escola.uma criança com deficiência freqüentar a escola.uma criança com deficiência freqüentar a escola.

Nas escolas inclusivas, os professores são os responsáveis pelo processo de aprendizagemNas escolas inclusivas, os professores são os responsáveis pelo processo de aprendizagemNas escolas inclusivas, os professores são os responsáveis pelo processo de aprendizagemNas escolas inclusivas, os professores são os responsáveis pelo processo de aprendizagemNas escolas inclusivas, os professores são os responsáveis pelo processo de aprendizagem
de todos os alunos. Um bom professor será, também, um bom professor para os alunosde todos os alunos. Um bom professor será, também, um bom professor para os alunosde todos os alunos. Um bom professor será, também, um bom professor para os alunosde todos os alunos. Um bom professor será, também, um bom professor para os alunosde todos os alunos. Um bom professor será, também, um bom professor para os alunos
com necessidades educacionais especiais.com necessidades educacionais especiais.com necessidades educacionais especiais.com necessidades educacionais especiais.com necessidades educacionais especiais.

As escolhas para cada criança devem ser feiAs escolhas para cada criança devem ser feiAs escolhas para cada criança devem ser feiAs escolhas para cada criança devem ser feiAs escolhas para cada criança devem ser feitas sempre em conjunto com a família, que não devetas sempre em conjunto com a família, que não devetas sempre em conjunto com a família, que não devetas sempre em conjunto com a família, que não devetas sempre em conjunto com a família, que não deve
deixar para a escola a responsabilidade de definirdeixar para a escola a responsabilidade de definirdeixar para a escola a responsabilidade de definirdeixar para a escola a responsabilidade de definirdeixar para a escola a responsabilidade de definir, sozinha, que tipo de cidadão deve ser formado, sozinha, que tipo de cidadão deve ser formado, sozinha, que tipo de cidadão deve ser formado, sozinha, que tipo de cidadão deve ser formado, sozinha, que tipo de cidadão deve ser formado.....

OOOOOs pais devem estar presentes, acompanhar e participar da resolução dos problemas das pais devem estar presentes, acompanhar e participar da resolução dos problemas das pais devem estar presentes, acompanhar e participar da resolução dos problemas das pais devem estar presentes, acompanhar e participar da resolução dos problemas das pais devem estar presentes, acompanhar e participar da resolução dos problemas da
escola relacionados ao desenvolvimento dos alunos e, em particularescola relacionados ao desenvolvimento dos alunos e, em particularescola relacionados ao desenvolvimento dos alunos e, em particularescola relacionados ao desenvolvimento dos alunos e, em particularescola relacionados ao desenvolvimento dos alunos e, em particular, do seu filho, ajudando-, do seu filho, ajudando-, do seu filho, ajudando-, do seu filho, ajudando-, do seu filho, ajudando-
o a superar as dificuldades e aplaudindo os progressos.o a superar as dificuldades e aplaudindo os progressos.o a superar as dificuldades e aplaudindo os progressos.o a superar as dificuldades e aplaudindo os progressos.o a superar as dificuldades e aplaudindo os progressos.

Pais, façam parte da escola!

As escolas oferecem várias oportunidades para a participação dos pais, previstas no Pro-As escolas oferecem várias oportunidades para a participação dos pais, previstas no Pro-As escolas oferecem várias oportunidades para a participação dos pais, previstas no Pro-As escolas oferecem várias oportunidades para a participação dos pais, previstas no Pro-As escolas oferecem várias oportunidades para a participação dos pais, previstas no Pro-
jejejejejeto Pto Pto Pto Pto Pedagógico, como Conselho de Escola, Associação de Pedagógico, como Conselho de Escola, Associação de Pedagógico, como Conselho de Escola, Associação de Pedagógico, como Conselho de Escola, Associação de Pedagógico, como Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres e outras, depen-ais e Mestres e outras, depen-ais e Mestres e outras, depen-ais e Mestres e outras, depen-ais e Mestres e outras, depen-
dendo da regiãodendo da regiãodendo da regiãodendo da regiãodendo da região.....

Procure participar ativamente da vida da escola. Nas reuniões da Associação de PProcure participar ativamente da vida da escola. Nas reuniões da Associação de PProcure participar ativamente da vida da escola. Nas reuniões da Associação de PProcure participar ativamente da vida da escola. Nas reuniões da Associação de PProcure participar ativamente da vida da escola. Nas reuniões da Associação de Pais eais eais eais eais e
Mestres, acompanhe o desempenho de seu filho e dos colegas de classe. Procure ficar aMestres, acompanhe o desempenho de seu filho e dos colegas de classe. Procure ficar aMestres, acompanhe o desempenho de seu filho e dos colegas de classe. Procure ficar aMestres, acompanhe o desempenho de seu filho e dos colegas de classe. Procure ficar aMestres, acompanhe o desempenho de seu filho e dos colegas de classe. Procure ficar a
par dos apoios que a escola dispõe e se há supervisão aos professores.par dos apoios que a escola dispõe e se há supervisão aos professores.par dos apoios que a escola dispõe e se há supervisão aos professores.par dos apoios que a escola dispõe e se há supervisão aos professores.par dos apoios que a escola dispõe e se há supervisão aos professores.
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Lembre-se, ainda, que o recomendável é que seu filho com deficiência seja matriculado naLembre-se, ainda, que o recomendável é que seu filho com deficiência seja matriculado naLembre-se, ainda, que o recomendável é que seu filho com deficiência seja matriculado naLembre-se, ainda, que o recomendável é que seu filho com deficiência seja matriculado naLembre-se, ainda, que o recomendável é que seu filho com deficiência seja matriculado na
sssssérie correspondente a suérie correspondente a suérie correspondente a suérie correspondente a suérie correspondente a sua idade. Jovens e adolescentes precisam conviver entre seus pares.a idade. Jovens e adolescentes precisam conviver entre seus pares.a idade. Jovens e adolescentes precisam conviver entre seus pares.a idade. Jovens e adolescentes precisam conviver entre seus pares.a idade. Jovens e adolescentes precisam conviver entre seus pares.

ESCOLESCOLESCOLESCOLESCOLA COA COA COA COA COM DISCIPLINM DISCIPLINM DISCIPLINM DISCIPLINM DISCIPLINA MAIS RÍGIDA OU MAIS LIBERA MAIS RÍGIDA OU MAIS LIBERA MAIS RÍGIDA OU MAIS LIBERA MAIS RÍGIDA OU MAIS LIBERA MAIS RÍGIDA OU MAIS LIBERAL?AL?AL?AL?AL?
GRGRGRGRGRAAAAATUITTUITTUITTUITTUITA OU PA OU PA OU PA OU PA OU PAGA?AGA?AGA?AGA?AGA?

Essa escolha deve ser coerente com as crenças e maneiras dos pais educarem seus filhos.Essa escolha deve ser coerente com as crenças e maneiras dos pais educarem seus filhos.Essa escolha deve ser coerente com as crenças e maneiras dos pais educarem seus filhos.Essa escolha deve ser coerente com as crenças e maneiras dos pais educarem seus filhos.Essa escolha deve ser coerente com as crenças e maneiras dos pais educarem seus filhos.
O relacionamento entre a família e a escola deve ser harmonioso, favorecendo o diálogoO relacionamento entre a família e a escola deve ser harmonioso, favorecendo o diálogoO relacionamento entre a família e a escola deve ser harmonioso, favorecendo o diálogoO relacionamento entre a família e a escola deve ser harmonioso, favorecendo o diálogoO relacionamento entre a família e a escola deve ser harmonioso, favorecendo o diálogo
sobre as diferenças de valores e pontos de vista sobre a educaçãosobre as diferenças de valores e pontos de vista sobre a educaçãosobre as diferenças de valores e pontos de vista sobre a educaçãosobre as diferenças de valores e pontos de vista sobre a educaçãosobre as diferenças de valores e pontos de vista sobre a educação.....

A escolha da escola deve ser adequada ao modo de vida da família. Há muiA escolha da escola deve ser adequada ao modo de vida da família. Há muiA escolha da escola deve ser adequada ao modo de vida da família. Há muiA escolha da escola deve ser adequada ao modo de vida da família. Há muiA escolha da escola deve ser adequada ao modo de vida da família. Há muitas escolastas escolastas escolastas escolastas escolas
públicas e gratuipúblicas e gratuipúblicas e gratuipúblicas e gratuipúblicas e gratuitas que oferecem as condiçõestas que oferecem as condiçõestas que oferecem as condiçõestas que oferecem as condiçõestas que oferecem as condições de uma boa escola. Caso a es de uma boa escola. Caso a es de uma boa escola. Caso a es de uma boa escola. Caso a es de uma boa escola. Caso a escola do seu filhocola do seu filhocola do seu filhocola do seu filhocola do seu filho
deixe a desejar em algum aspecto, saiba que você pode e deve contribuir para aprimorá-la.deixe a desejar em algum aspecto, saiba que você pode e deve contribuir para aprimorá-la.deixe a desejar em algum aspecto, saiba que você pode e deve contribuir para aprimorá-la.deixe a desejar em algum aspecto, saiba que você pode e deve contribuir para aprimorá-la.deixe a desejar em algum aspecto, saiba que você pode e deve contribuir para aprimorá-la.
A escola pública é da população que paga impostos e tem direiA escola pública é da população que paga impostos e tem direiA escola pública é da população que paga impostos e tem direiA escola pública é da população que paga impostos e tem direiA escola pública é da população que paga impostos e tem direito a um ensino de qualidade.to a um ensino de qualidade.to a um ensino de qualidade.to a um ensino de qualidade.to a um ensino de qualidade.

É recomendável conversar com outros pais e mães para decidir o que desejam para os seusÉ recomendável conversar com outros pais e mães para decidir o que desejam para os seusÉ recomendável conversar com outros pais e mães para decidir o que desejam para os seusÉ recomendável conversar com outros pais e mães para decidir o que desejam para os seusÉ recomendável conversar com outros pais e mães para decidir o que desejam para os seus
filhos.filhos.filhos.filhos.filhos.

Entendemos que a criança deve freqüentar uma escola próxima de sua casa. Assim, seuEntendemos que a criança deve freqüentar uma escola próxima de sua casa. Assim, seuEntendemos que a criança deve freqüentar uma escola próxima de sua casa. Assim, seuEntendemos que a criança deve freqüentar uma escola próxima de sua casa. Assim, seuEntendemos que a criança deve freqüentar uma escola próxima de sua casa. Assim, seu
filho poderá conviver com as crianças da vizinhança, com colegas da mesma rua. É impor-filho poderá conviver com as crianças da vizinhança, com colegas da mesma rua. É impor-filho poderá conviver com as crianças da vizinhança, com colegas da mesma rua. É impor-filho poderá conviver com as crianças da vizinhança, com colegas da mesma rua. É impor-filho poderá conviver com as crianças da vizinhança, com colegas da mesma rua. É impor-
tante observar alguns aspectos da escola na hora de decidir sobre a matrícula de seu filhotante observar alguns aspectos da escola na hora de decidir sobre a matrícula de seu filhotante observar alguns aspectos da escola na hora de decidir sobre a matrícula de seu filhotante observar alguns aspectos da escola na hora de decidir sobre a matrícula de seu filhotante observar alguns aspectos da escola na hora de decidir sobre a matrícula de seu filho.....
Algumas características podem indicar se ela está adequada aos objeAlgumas características podem indicar se ela está adequada aos objeAlgumas características podem indicar se ela está adequada aos objeAlgumas características podem indicar se ela está adequada aos objeAlgumas características podem indicar se ela está adequada aos objetivos da família.tivos da família.tivos da família.tivos da família.tivos da família.

A escola inclusiva, pública e gratuiA escola inclusiva, pública e gratuiA escola inclusiva, pública e gratuiA escola inclusiva, pública e gratuiA escola inclusiva, pública e gratuita é a escola que acolhe a todas as crianças, oferecendota é a escola que acolhe a todas as crianças, oferecendota é a escola que acolhe a todas as crianças, oferecendota é a escola que acolhe a todas as crianças, oferecendota é a escola que acolhe a todas as crianças, oferecendo
uma educação de qualidade.uma educação de qualidade.uma educação de qualidade.uma educação de qualidade.uma educação de qualidade.
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PPPPPARARARARARA SABER SE UMA ESCOLA SABER SE UMA ESCOLA SABER SE UMA ESCOLA SABER SE UMA ESCOLA SABER SE UMA ESCOLA É INCLA É INCLA É INCLA É INCLA É INCLUSIVUSIVUSIVUSIVUSIVA OBSERVE:A OBSERVE:A OBSERVE:A OBSERVE:A OBSERVE:

-----Alunos brancos, negros, com deficiência, de várias idades, pobres e ricos, de toda aAlunos brancos, negros, com deficiência, de várias idades, pobres e ricos, de toda aAlunos brancos, negros, com deficiência, de várias idades, pobres e ricos, de toda aAlunos brancos, negros, com deficiência, de várias idades, pobres e ricos, de toda aAlunos brancos, negros, com deficiência, de várias idades, pobres e ricos, de toda a
comunidade estudam juntos ?comunidade estudam juntos ?comunidade estudam juntos ?comunidade estudam juntos ?comunidade estudam juntos ?

-----O espaço físico é adequadoO espaço físico é adequadoO espaço físico é adequadoO espaço físico é adequadoO espaço físico é adequado
às necessidades dos alunosàs necessidades dos alunosàs necessidades dos alunosàs necessidades dos alunosàs necessidades dos alunos
com deficiência, isto é, essescom deficiência, isto é, essescom deficiência, isto é, essescom deficiência, isto é, essescom deficiência, isto é, esses
alunos podem circular livre-alunos podem circular livre-alunos podem circular livre-alunos podem circular livre-alunos podem circular livre-
mente por todos os ambien-mente por todos os ambien-mente por todos os ambien-mente por todos os ambien-mente por todos os ambien-
tes da escola?tes da escola?tes da escola?tes da escola?tes da escola?

-----Existem condições para ga-Existem condições para ga-Existem condições para ga-Existem condições para ga-Existem condições para ga-
rantir melhor locomoção,rantir melhor locomoção,rantir melhor locomoção,rantir melhor locomoção,rantir melhor locomoção,
previstas em leis e que asprevistas em leis e que asprevistas em leis e que asprevistas em leis e que asprevistas em leis e que as
escolas devem ir instalan-escolas devem ir instalan-escolas devem ir instalan-escolas devem ir instalan-escolas devem ir instalan-
do, ainda que seja aos pou-do, ainda que seja aos pou-do, ainda que seja aos pou-do, ainda que seja aos pou-do, ainda que seja aos pou-
cos, até que todos os icos, até que todos os icos, até que todos os icos, até que todos os icos, até que todos os itenstenstenstenstens
estejam presentes, como:estejam presentes, como:estejam presentes, como:estejam presentes, como:estejam presentes, como:
banheiros com espaço parabanheiros com espaço parabanheiros com espaço parabanheiros com espaço parabanheiros com espaço para
cadeiras de rodas, portas mais largas, barras de apoio, pias e espelhos na altura decadeiras de rodas, portas mais largas, barras de apoio, pias e espelhos na altura decadeiras de rodas, portas mais largas, barras de apoio, pias e espelhos na altura decadeiras de rodas, portas mais largas, barras de apoio, pias e espelhos na altura decadeiras de rodas, portas mais largas, barras de apoio, pias e espelhos na altura de
uma pessoa sentada, rampas ao lado de escadas com corrimão, sinais luminosos juntouma pessoa sentada, rampas ao lado de escadas com corrimão, sinais luminosos juntouma pessoa sentada, rampas ao lado de escadas com corrimão, sinais luminosos juntouma pessoa sentada, rampas ao lado de escadas com corrimão, sinais luminosos juntouma pessoa sentada, rampas ao lado de escadas com corrimão, sinais luminosos junto
com sinais sonoros, piso com diferença de texturas, telefone para surdos e outros?com sinais sonoros, piso com diferença de texturas, telefone para surdos e outros?com sinais sonoros, piso com diferença de texturas, telefone para surdos e outros?com sinais sonoros, piso com diferença de texturas, telefone para surdos e outros?com sinais sonoros, piso com diferença de texturas, telefone para surdos e outros?

-----A escola oferece recursos e equipamentos específicos para atender às necessidadesA escola oferece recursos e equipamentos específicos para atender às necessidadesA escola oferece recursos e equipamentos específicos para atender às necessidadesA escola oferece recursos e equipamentos específicos para atender às necessidadesA escola oferece recursos e equipamentos específicos para atender às necessidades
educacionais das crianças cegas, surdas, com deficiências físicas e moeducacionais das crianças cegas, surdas, com deficiências físicas e moeducacionais das crianças cegas, surdas, com deficiências físicas e moeducacionais das crianças cegas, surdas, com deficiências físicas e moeducacionais das crianças cegas, surdas, com deficiências físicas e motoras?toras?toras?toras?toras?
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A escola tem os equipamentos e recursos de apoio necessários?A escola tem os equipamentos e recursos de apoio necessários?A escola tem os equipamentos e recursos de apoio necessários?A escola tem os equipamentos e recursos de apoio necessários?A escola tem os equipamentos e recursos de apoio necessários?

-----KiKiKiKiKit para deficiência visual: a Secret para deficiência visual: a Secret para deficiência visual: a Secret para deficiência visual: a Secret para deficiência visual: a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educaçãotaria de Educação Especial do Ministério da Educaçãotaria de Educação Especial do Ministério da Educaçãotaria de Educação Especial do Ministério da Educaçãotaria de Educação Especial do Ministério da Educação
envia para as Secreenvia para as Secreenvia para as Secreenvia para as Secreenvia para as Secretarias Estaduais de Educação um conjunto de materiais específicostarias Estaduais de Educação um conjunto de materiais específicostarias Estaduais de Educação um conjunto de materiais específicostarias Estaduais de Educação um conjunto de materiais específicostarias Estaduais de Educação um conjunto de materiais específicos
como bengala, soroban - material para cálculo de matemática, reglecomo bengala, soroban - material para cálculo de matemática, reglecomo bengala, soroban - material para cálculo de matemática, reglecomo bengala, soroban - material para cálculo de matemática, reglecomo bengala, soroban - material para cálculo de matemática, reglete e punção -te e punção -te e punção -te e punção -te e punção -
instrumentos para escrever em braile para cada aluno com deficiência visual matricula-instrumentos para escrever em braile para cada aluno com deficiência visual matricula-instrumentos para escrever em braile para cada aluno com deficiência visual matricula-instrumentos para escrever em braile para cada aluno com deficiência visual matricula-instrumentos para escrever em braile para cada aluno com deficiência visual matricula-
do nas escolas públicas.do nas escolas públicas.do nas escolas públicas.do nas escolas públicas.do nas escolas públicas.

-----Mapas e livros em braile, além deMapas e livros em braile, além deMapas e livros em braile, além deMapas e livros em braile, além deMapas e livros em braile, além de
outros materiais, como livros fa-outros materiais, como livros fa-outros materiais, como livros fa-outros materiais, como livros fa-outros materiais, como livros fa-
lados, livros em tipos ampli-lados, livros em tipos ampli-lados, livros em tipos ampli-lados, livros em tipos ampli-lados, livros em tipos ampli-
ados com leados com leados com leados com leados com letras grandestras grandestras grandestras grandestras grandes
para alunos com baixa vi-para alunos com baixa vi-para alunos com baixa vi-para alunos com baixa vi-para alunos com baixa vi-
são, lupas, luminárias.são, lupas, luminárias.são, lupas, luminárias.são, lupas, luminárias.são, lupas, luminárias.

-----Dicionários de LínguaDicionários de LínguaDicionários de LínguaDicionários de LínguaDicionários de Língua
Brasileira de Sinais – Li-Brasileira de Sinais – Li-Brasileira de Sinais – Li-Brasileira de Sinais – Li-Brasileira de Sinais – Li-
bras.bras.bras.bras.bras.

-----FiFiFiFiFitas de vídeo com históriastas de vídeo com históriastas de vídeo com históriastas de vídeo com históriastas de vídeo com histórias
em Libras.em Libras.em Libras.em Libras.em Libras.

-----Material visual.Material visual.Material visual.Material visual.Material visual.

-----Métodos de comunicação alternativa como prancha com sinais – símbolos queMétodos de comunicação alternativa como prancha com sinais – símbolos queMétodos de comunicação alternativa como prancha com sinais – símbolos queMétodos de comunicação alternativa como prancha com sinais – símbolos queMétodos de comunicação alternativa como prancha com sinais – símbolos que
correspondem às lecorrespondem às lecorrespondem às lecorrespondem às lecorrespondem às letras usadas por crianças que não conseguem falartras usadas por crianças que não conseguem falartras usadas por crianças que não conseguem falartras usadas por crianças que não conseguem falartras usadas por crianças que não conseguem falar.....
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-----Lápis engrossado com fiLápis engrossado com fiLápis engrossado com fiLápis engrossado com fiLápis engrossado com fitatatatata
crepe ou barbante paracrepe ou barbante paracrepe ou barbante paracrepe ou barbante paracrepe ou barbante para
crianças com dificulda-crianças com dificulda-crianças com dificulda-crianças com dificulda-crianças com dificulda-
de mode mode mode mode motora.tora.tora.tora.tora.

-----Carteiras adapCarteiras adapCarteiras adapCarteiras adapCarteiras adaptadastadastadastadastadas
para facilipara facilipara facilipara facilipara facilitar a entra-tar a entra-tar a entra-tar a entra-tar a entra-
da de cadeira de rodas.da de cadeira de rodas.da de cadeira de rodas.da de cadeira de rodas.da de cadeira de rodas.

-----Pranchas de madeira para prender papelPranchas de madeira para prender papelPranchas de madeira para prender papelPranchas de madeira para prender papelPranchas de madeira para prender papel
ou cadernoou cadernoou cadernoou cadernoou caderno.....

Além desses recursos específicos a escola de seu filho atende às condições abaixo?Além desses recursos específicos a escola de seu filho atende às condições abaixo?Além desses recursos específicos a escola de seu filho atende às condições abaixo?Além desses recursos específicos a escola de seu filho atende às condições abaixo?Além desses recursos específicos a escola de seu filho atende às condições abaixo?

-----OOOOOferece períodos de capaciferece períodos de capaciferece períodos de capaciferece períodos de capaciferece períodos de capacitação aos professores de classes comuns, em reuniões detação aos professores de classes comuns, em reuniões detação aos professores de classes comuns, em reuniões detação aos professores de classes comuns, em reuniões detação aos professores de classes comuns, em reuniões de
estudo com professores especializados, com supervisão de profissionais da Delegaciaestudo com professores especializados, com supervisão de profissionais da Delegaciaestudo com professores especializados, com supervisão de profissionais da Delegaciaestudo com professores especializados, com supervisão de profissionais da Delegaciaestudo com professores especializados, com supervisão de profissionais da Delegacia
de Ensino e Coordenadoria de Ensino ou Direde Ensino e Coordenadoria de Ensino ou Direde Ensino e Coordenadoria de Ensino ou Direde Ensino e Coordenadoria de Ensino ou Direde Ensino e Coordenadoria de Ensino ou Diretoria de Ensino (conforme a região)?toria de Ensino (conforme a região)?toria de Ensino (conforme a região)?toria de Ensino (conforme a região)?toria de Ensino (conforme a região)?

-----OOOOOferece serviço de apoio pedagógico especializado em período contrário ao período queferece serviço de apoio pedagógico especializado em período contrário ao período queferece serviço de apoio pedagógico especializado em período contrário ao período queferece serviço de apoio pedagógico especializado em período contrário ao período queferece serviço de apoio pedagógico especializado em período contrário ao período que
o aluno freqüenta a classe comum (sala de recursos com professor especializado oo aluno freqüenta a classe comum (sala de recursos com professor especializado oo aluno freqüenta a classe comum (sala de recursos com professor especializado oo aluno freqüenta a classe comum (sala de recursos com professor especializado oo aluno freqüenta a classe comum (sala de recursos com professor especializado o
qqqqqual pode realizar um trabalho iual pode realizar um trabalho iual pode realizar um trabalho iual pode realizar um trabalho iual pode realizar um trabalho itinerante, indtinerante, indtinerante, indtinerante, indtinerante, indo às escolas onde os alunos estão matri-o às escolas onde os alunos estão matri-o às escolas onde os alunos estão matri-o às escolas onde os alunos estão matri-o às escolas onde os alunos estão matri-
culados)?culados)?culados)?culados)?culados)?

-----A escola oferece condições de participação da família como: reuniões de pais e mestres,A escola oferece condições de participação da família como: reuniões de pais e mestres,A escola oferece condições de participação da família como: reuniões de pais e mestres,A escola oferece condições de participação da família como: reuniões de pais e mestres,A escola oferece condições de participação da família como: reuniões de pais e mestres,
Conselhos de Escola, Associação de PConselhos de Escola, Associação de PConselhos de Escola, Associação de PConselhos de Escola, Associação de PConselhos de Escola, Associação de Pais e Mestres e outras próprias de cada unidadeais e Mestres e outras próprias de cada unidadeais e Mestres e outras próprias de cada unidadeais e Mestres e outras próprias de cada unidadeais e Mestres e outras próprias de cada unidade
escolar?escolar?escolar?escolar?escolar?
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-----Existem projeExistem projeExistem projeExistem projeExistem projetos que envolvem a comunidade como os estudos de meio ambiente etos que envolvem a comunidade como os estudos de meio ambiente etos que envolvem a comunidade como os estudos de meio ambiente etos que envolvem a comunidade como os estudos de meio ambiente etos que envolvem a comunidade como os estudos de meio ambiente e
sociocultural, atividades desportivas e recreativas?sociocultural, atividades desportivas e recreativas?sociocultural, atividades desportivas e recreativas?sociocultural, atividades desportivas e recreativas?sociocultural, atividades desportivas e recreativas?

É RECOÉ RECOÉ RECOÉ RECOÉ RECOMENDÁVEL QUE:MENDÁVEL QUE:MENDÁVEL QUE:MENDÁVEL QUE:MENDÁVEL QUE:

-----Seu filho seja matriculado na série de acordo com a idade.Seu filho seja matriculado na série de acordo com a idade.Seu filho seja matriculado na série de acordo com a idade.Seu filho seja matriculado na série de acordo com a idade.Seu filho seja matriculado na série de acordo com a idade.
-----As classes com alunos com deficiência tenham um menor número de crianças.As classes com alunos com deficiência tenham um menor número de crianças.As classes com alunos com deficiência tenham um menor número de crianças.As classes com alunos com deficiência tenham um menor número de crianças.As classes com alunos com deficiência tenham um menor número de crianças.
-----Seu filho freqüente uma creche.Seu filho freqüente uma creche.Seu filho freqüente uma creche.Seu filho freqüente uma creche.Seu filho freqüente uma creche.
-----Seu filho inicie os estudos na pré-escola, como todas as outras crianças.Seu filho inicie os estudos na pré-escola, como todas as outras crianças.Seu filho inicie os estudos na pré-escola, como todas as outras crianças.Seu filho inicie os estudos na pré-escola, como todas as outras crianças.Seu filho inicie os estudos na pré-escola, como todas as outras crianças.

HORHORHORHORHORA DE CONVERSAR COA DE CONVERSAR COA DE CONVERSAR COA DE CONVERSAR COA DE CONVERSAR COM O MÉDIM O MÉDIM O MÉDIM O MÉDIM O MÉDICOCOCOCOCO

TTTTTodo bebê deve ir ao médico com fre-odo bebê deve ir ao médico com fre-odo bebê deve ir ao médico com fre-odo bebê deve ir ao médico com fre-odo bebê deve ir ao médico com fre-
qüência, tomar as vacinas adequadasqüência, tomar as vacinas adequadasqüência, tomar as vacinas adequadasqüência, tomar as vacinas adequadasqüência, tomar as vacinas adequadas
à idade e tratar das doenças corri-à idade e tratar das doenças corri-à idade e tratar das doenças corri-à idade e tratar das doenças corri-à idade e tratar das doenças corri-
queiras que podem afequeiras que podem afequeiras que podem afequeiras que podem afequeiras que podem afetar qualquertar qualquertar qualquertar qualquertar qualquer
bebê, a fim de que se acompanhebebê, a fim de que se acompanhebebê, a fim de que se acompanhebebê, a fim de que se acompanhebebê, a fim de que se acompanhe
seu desenvolvimentoseu desenvolvimentoseu desenvolvimentoseu desenvolvimentoseu desenvolvimento.....

É importante aproveiÉ importante aproveiÉ importante aproveiÉ importante aproveiÉ importante aproveitar essas oca-tar essas oca-tar essas oca-tar essas oca-tar essas oca-
siões para tirar todas as dúvidas.siões para tirar todas as dúvidas.siões para tirar todas as dúvidas.siões para tirar todas as dúvidas.siões para tirar todas as dúvidas.
OOOOOs pais nunca devem sair da consultas pais nunca devem sair da consultas pais nunca devem sair da consultas pais nunca devem sair da consultas pais nunca devem sair da consulta
sssssem ter entendido o que o médicoem ter entendido o que o médicoem ter entendido o que o médicoem ter entendido o que o médicoem ter entendido o que o médico
recomendou. Ele deve informar aosrecomendou. Ele deve informar aosrecomendou. Ele deve informar aosrecomendou. Ele deve informar aosrecomendou. Ele deve informar aos
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familiares sobre a saúde do bebê numa linguagem simples, a fim de que qualquer pessoafamiliares sobre a saúde do bebê numa linguagem simples, a fim de que qualquer pessoafamiliares sobre a saúde do bebê numa linguagem simples, a fim de que qualquer pessoafamiliares sobre a saúde do bebê numa linguagem simples, a fim de que qualquer pessoafamiliares sobre a saúde do bebê numa linguagem simples, a fim de que qualquer pessoa
entenda.entenda.entenda.entenda.entenda.

PPPPPense que o médico é um importante colaborador nesse processoense que o médico é um importante colaborador nesse processoense que o médico é um importante colaborador nesse processoense que o médico é um importante colaborador nesse processoense que o médico é um importante colaborador nesse processo. Ele escolheu uma profis-. Ele escolheu uma profis-. Ele escolheu uma profis-. Ele escolheu uma profis-. Ele escolheu uma profis-
são que exige saber lidar com pessoas.são que exige saber lidar com pessoas.são que exige saber lidar com pessoas.são que exige saber lidar com pessoas.são que exige saber lidar com pessoas.

O bom médico, além de deO bom médico, além de deO bom médico, além de deO bom médico, além de deO bom médico, além de deter todo conhecimento da sua especialidade médica, deve gostarter todo conhecimento da sua especialidade médica, deve gostarter todo conhecimento da sua especialidade médica, deve gostarter todo conhecimento da sua especialidade médica, deve gostarter todo conhecimento da sua especialidade médica, deve gostar
de se relacionar com os pacientes.de se relacionar com os pacientes.de se relacionar com os pacientes.de se relacionar com os pacientes.de se relacionar com os pacientes.

INIINIINIINIINICIANDO O PROCESSO DE REABILITCIANDO O PROCESSO DE REABILITCIANDO O PROCESSO DE REABILITCIANDO O PROCESSO DE REABILITCIANDO O PROCESSO DE REABILITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Reabilitação: O que é? Para que serve? Até
quando? Meu filho vai ficar curado?

O primeiro passo é aO primeiro passo é aO primeiro passo é aO primeiro passo é aO primeiro passo é analisar profundamente o nalisar profundamente o nalisar profundamente o nalisar profundamente o nalisar profundamente o qqqqque se deseue se deseue se deseue se deseue se deseja. Espera-se a “ja. Espera-se a “ja. Espera-se a “ja. Espera-se a “ja. Espera-se a “cura” de seu cura” de seu cura” de seu cura” de seu cura” de seu filhofilhofilhofilhofilho?????

Primeiramente é preciso considerar que a deficiência não é uma doença e, portanto, não sePrimeiramente é preciso considerar que a deficiência não é uma doença e, portanto, não sePrimeiramente é preciso considerar que a deficiência não é uma doença e, portanto, não sePrimeiramente é preciso considerar que a deficiência não é uma doença e, portanto, não sePrimeiramente é preciso considerar que a deficiência não é uma doença e, portanto, não se
trata de curá-la. A deficiência é uma condição com a qual o indivíduo deve aprender atrata de curá-la. A deficiência é uma condição com a qual o indivíduo deve aprender atrata de curá-la. A deficiência é uma condição com a qual o indivíduo deve aprender atrata de curá-la. A deficiência é uma condição com a qual o indivíduo deve aprender atrata de curá-la. A deficiência é uma condição com a qual o indivíduo deve aprender a
conviverconviverconviverconviverconviver. Na verdade, a reabili. Na verdade, a reabili. Na verdade, a reabili. Na verdade, a reabili. Na verdade, a reabilitação busca auxiliar a pessoa a encontrar outras formas detação busca auxiliar a pessoa a encontrar outras formas detação busca auxiliar a pessoa a encontrar outras formas detação busca auxiliar a pessoa a encontrar outras formas detação busca auxiliar a pessoa a encontrar outras formas de
lidar com os problemas, diante das características da deficiência e do que cada pessoalidar com os problemas, diante das características da deficiência e do que cada pessoalidar com os problemas, diante das características da deficiência e do que cada pessoalidar com os problemas, diante das características da deficiência e do que cada pessoalidar com os problemas, diante das características da deficiência e do que cada pessoa
deseja para sua vida.deseja para sua vida.deseja para sua vida.deseja para sua vida.deseja para sua vida.

PPPPPodemos usar um exemplo simples, como a pessoa se locomover no dia-a-dia:odemos usar um exemplo simples, como a pessoa se locomover no dia-a-dia:odemos usar um exemplo simples, como a pessoa se locomover no dia-a-dia:odemos usar um exemplo simples, como a pessoa se locomover no dia-a-dia:odemos usar um exemplo simples, como a pessoa se locomover no dia-a-dia:
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-----pessoas com deficiência fí-pessoas com deficiência fí-pessoas com deficiência fí-pessoas com deficiência fí-pessoas com deficiência fí-
sica podem aprender a uti-sica podem aprender a uti-sica podem aprender a uti-sica podem aprender a uti-sica podem aprender a uti-
lizar aparelhos que a aju-lizar aparelhos que a aju-lizar aparelhos que a aju-lizar aparelhos que a aju-lizar aparelhos que a aju-
dem nessa tarefa, taisdem nessa tarefa, taisdem nessa tarefa, taisdem nessa tarefa, taisdem nessa tarefa, tais
como: mulecomo: mulecomo: mulecomo: mulecomo: muleta, bengalas, ca-ta, bengalas, ca-ta, bengalas, ca-ta, bengalas, ca-ta, bengalas, ca-
deira de rodas, andadores.deira de rodas, andadores.deira de rodas, andadores.deira de rodas, andadores.deira de rodas, andadores.

-----pessoas com deficiência vi-pessoas com deficiência vi-pessoas com deficiência vi-pessoas com deficiência vi-pessoas com deficiência vi-
sual devem aprender a sesual devem aprender a sesual devem aprender a sesual devem aprender a sesual devem aprender a se
localizar e explorar os es-localizar e explorar os es-localizar e explorar os es-localizar e explorar os es-localizar e explorar os es-
paços, identificando diferen-paços, identificando diferen-paços, identificando diferen-paços, identificando diferen-paços, identificando diferen-
tes tipos de piso e obstácu-tes tipos de piso e obstácu-tes tipos de piso e obstácu-tes tipos de piso e obstácu-tes tipos de piso e obstácu-
los no caminho, utilizandolos no caminho, utilizandolos no caminho, utilizandolos no caminho, utilizandolos no caminho, utilizando
uma bengala longa.uma bengala longa.uma bengala longa.uma bengala longa.uma bengala longa.

-----pessoas com deficiência audipessoas com deficiência audipessoas com deficiência audipessoas com deficiência audipessoas com deficiência auditiva necessitiva necessitiva necessitiva necessitiva necessitam de sinais visuais junto aos sinais sonoros.tam de sinais visuais junto aos sinais sonoros.tam de sinais visuais junto aos sinais sonoros.tam de sinais visuais junto aos sinais sonoros.tam de sinais visuais junto aos sinais sonoros.
Aprender a usar aparelho audiAprender a usar aparelho audiAprender a usar aparelho audiAprender a usar aparelho audiAprender a usar aparelho auditivo também ajuda na identificação dos barulhos e ruídostivo também ajuda na identificação dos barulhos e ruídostivo também ajuda na identificação dos barulhos e ruídostivo também ajuda na identificação dos barulhos e ruídostivo também ajuda na identificação dos barulhos e ruídos
que existem em qualquer cidade, possibilique existem em qualquer cidade, possibilique existem em qualquer cidade, possibilique existem em qualquer cidade, possibilique existem em qualquer cidade, possibilitando maior independência e segurança.tando maior independência e segurança.tando maior independência e segurança.tando maior independência e segurança.tando maior independência e segurança.

Ao procurar um serviço de reabiliAo procurar um serviço de reabiliAo procurar um serviço de reabiliAo procurar um serviço de reabiliAo procurar um serviço de reabilitação, os pais devem ter clareza dos objetação, os pais devem ter clareza dos objetação, os pais devem ter clareza dos objetação, os pais devem ter clareza dos objetação, os pais devem ter clareza dos objetivos a seremtivos a seremtivos a seremtivos a seremtivos a serem
alcançados.alcançados.alcançados.alcançados.alcançados.

A reabiliA reabiliA reabiliA reabiliA reabilitação não deve se limitação não deve se limitação não deve se limitação não deve se limitação não deve se limitar a melhorar a função motar a melhorar a função motar a melhorar a função motar a melhorar a função motar a melhorar a função motora dos braços, das pernas, dostora dos braços, das pernas, dostora dos braços, das pernas, dostora dos braços, das pernas, dostora dos braços, das pernas, dos
músculos e a utilizar melhor os órgãos dos sentidos como a visão e a audiçãomúsculos e a utilizar melhor os órgãos dos sentidos como a visão e a audiçãomúsculos e a utilizar melhor os órgãos dos sentidos como a visão e a audiçãomúsculos e a utilizar melhor os órgãos dos sentidos como a visão e a audiçãomúsculos e a utilizar melhor os órgãos dos sentidos como a visão e a audição. Deve também,. Deve também,. Deve também,. Deve também,. Deve também,
para ter sucesso, fazer com que a pessoa trace seu plano de vida, seus objepara ter sucesso, fazer com que a pessoa trace seu plano de vida, seus objepara ter sucesso, fazer com que a pessoa trace seu plano de vida, seus objepara ter sucesso, fazer com que a pessoa trace seu plano de vida, seus objepara ter sucesso, fazer com que a pessoa trace seu plano de vida, seus objetivos e comotivos e comotivos e comotivos e comotivos e como
alcançá-los.alcançá-los.alcançá-los.alcançá-los.alcançá-los.
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A reabiliA reabiliA reabiliA reabiliA reabilitação deve contribuir para que a pessoa construa esse plano de vida, respeitação deve contribuir para que a pessoa construa esse plano de vida, respeitação deve contribuir para que a pessoa construa esse plano de vida, respeitação deve contribuir para que a pessoa construa esse plano de vida, respeitação deve contribuir para que a pessoa construa esse plano de vida, respeitandotandotandotandotando
seus limiseus limiseus limiseus limiseus limites. Mas, principalmente, descobrindo suas possibilidades.tes. Mas, principalmente, descobrindo suas possibilidades.tes. Mas, principalmente, descobrindo suas possibilidades.tes. Mas, principalmente, descobrindo suas possibilidades.tes. Mas, principalmente, descobrindo suas possibilidades.

A reabiliA reabiliA reabiliA reabiliA reabilitação é um serviço que podetação é um serviço que podetação é um serviço que podetação é um serviço que podetação é um serviço que pode
ser utilizado em vários momentosser utilizado em vários momentosser utilizado em vários momentosser utilizado em vários momentosser utilizado em vários momentos
da vida e, em cada um dessesda vida e, em cada um dessesda vida e, em cada um dessesda vida e, em cada um dessesda vida e, em cada um desses
momentos, deve ter um objemomentos, deve ter um objemomentos, deve ter um objemomentos, deve ter um objemomentos, deve ter um objetivotivotivotivotivo
claro a ser alcançadoclaro a ser alcançadoclaro a ser alcançadoclaro a ser alcançadoclaro a ser alcançado. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez
alcançado esse objealcançado esse objealcançado esse objealcançado esse objealcançado esse objetivo, o proces-tivo, o proces-tivo, o proces-tivo, o proces-tivo, o proces-
so de reabiliso de reabiliso de reabiliso de reabiliso de reabilitação deve ser con-tação deve ser con-tação deve ser con-tação deve ser con-tação deve ser con-
cluídocluídocluídocluídocluído. Não é adequado que esse. Não é adequado que esse. Não é adequado que esse. Não é adequado que esse. Não é adequado que esse
seja um processo sem fim, queseja um processo sem fim, queseja um processo sem fim, queseja um processo sem fim, queseja um processo sem fim, que
acompanhe a vida inteira da pes-acompanhe a vida inteira da pes-acompanhe a vida inteira da pes-acompanhe a vida inteira da pes-acompanhe a vida inteira da pes-
soa.soa.soa.soa.soa.

Esse processo deve auxiliar cadaEsse processo deve auxiliar cadaEsse processo deve auxiliar cadaEsse processo deve auxiliar cadaEsse processo deve auxiliar cada
pessoa a viver dentro de suas pos-pessoa a viver dentro de suas pos-pessoa a viver dentro de suas pos-pessoa a viver dentro de suas pos-pessoa a viver dentro de suas pos-

sibilidades e não se tornar seu objesibilidades e não se tornar seu objesibilidades e não se tornar seu objesibilidades e não se tornar seu objesibilidades e não se tornar seu objetivo de vida e a única atividade que realiza. Há famíliastivo de vida e a única atividade que realiza. Há famíliastivo de vida e a única atividade que realiza. Há famíliastivo de vida e a única atividade que realiza. Há famíliastivo de vida e a única atividade que realiza. Há famílias
que fazem da vida de seu filho com deficiência uma seqüência de terapias, sem deixarque fazem da vida de seu filho com deficiência uma seqüência de terapias, sem deixarque fazem da vida de seu filho com deficiência uma seqüência de terapias, sem deixarque fazem da vida de seu filho com deficiência uma seqüência de terapias, sem deixarque fazem da vida de seu filho com deficiência uma seqüência de terapias, sem deixar
espaço para a criança brincarespaço para a criança brincarespaço para a criança brincarespaço para a criança brincarespaço para a criança brincar, estudar, estudar, estudar, estudar, estudar, enfim, viver como qualquer criança., enfim, viver como qualquer criança., enfim, viver como qualquer criança., enfim, viver como qualquer criança., enfim, viver como qualquer criança.

A relação entre pais e profissionaisA relação entre pais e profissionaisA relação entre pais e profissionaisA relação entre pais e profissionaisA relação entre pais e profissionais

Da mesma forma que é importante a família estar junto da escola, os pais devem fazer umaDa mesma forma que é importante a família estar junto da escola, os pais devem fazer umaDa mesma forma que é importante a família estar junto da escola, os pais devem fazer umaDa mesma forma que é importante a família estar junto da escola, os pais devem fazer umaDa mesma forma que é importante a família estar junto da escola, os pais devem fazer uma
aliança com os profissionais de reabilialiança com os profissionais de reabilialiança com os profissionais de reabilialiança com os profissionais de reabilialiança com os profissionais de reabilitação que são os médicos, os terapeutas ocupacionais,tação que são os médicos, os terapeutas ocupacionais,tação que são os médicos, os terapeutas ocupacionais,tação que são os médicos, os terapeutas ocupacionais,tação que são os médicos, os terapeutas ocupacionais,
os fisioos fisioos fisioos fisioos fisioterapeutas, entre outros, ainda que isso não seja uma tarefa fácil, no inícioterapeutas, entre outros, ainda que isso não seja uma tarefa fácil, no inícioterapeutas, entre outros, ainda que isso não seja uma tarefa fácil, no inícioterapeutas, entre outros, ainda que isso não seja uma tarefa fácil, no inícioterapeutas, entre outros, ainda que isso não seja uma tarefa fácil, no início.....
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Cabe aos profissionais auxiliar os pais nessa nova trajeCabe aos profissionais auxiliar os pais nessa nova trajeCabe aos profissionais auxiliar os pais nessa nova trajeCabe aos profissionais auxiliar os pais nessa nova trajeCabe aos profissionais auxiliar os pais nessa nova trajetória. Geralmente, no início, os paistória. Geralmente, no início, os paistória. Geralmente, no início, os paistória. Geralmente, no início, os paistória. Geralmente, no início, os pais
sentem-se muisentem-se muisentem-se muisentem-se muisentem-se muito inseguros pela sito inseguros pela sito inseguros pela sito inseguros pela sito inseguros pela situação nova que estão vivendotuação nova que estão vivendotuação nova que estão vivendotuação nova que estão vivendotuação nova que estão vivendo. Sentem-se, também,. Sentem-se, também,. Sentem-se, também,. Sentem-se, também,. Sentem-se, também,
despreparados em relação à deficiência e isso pode gerar dificuldades nos primeiros con-despreparados em relação à deficiência e isso pode gerar dificuldades nos primeiros con-despreparados em relação à deficiência e isso pode gerar dificuldades nos primeiros con-despreparados em relação à deficiência e isso pode gerar dificuldades nos primeiros con-despreparados em relação à deficiência e isso pode gerar dificuldades nos primeiros con-
tatos com especialistas. Sabemos que viver essa nova realidade não é uma escolha. Elestatos com especialistas. Sabemos que viver essa nova realidade não é uma escolha. Elestatos com especialistas. Sabemos que viver essa nova realidade não é uma escolha. Elestatos com especialistas. Sabemos que viver essa nova realidade não é uma escolha. Elestatos com especialistas. Sabemos que viver essa nova realidade não é uma escolha. Eles
têm que aprender a lidar com uma sitêm que aprender a lidar com uma sitêm que aprender a lidar com uma sitêm que aprender a lidar com uma sitêm que aprender a lidar com uma situação desconhecida, que é a convivência diária comtuação desconhecida, que é a convivência diária comtuação desconhecida, que é a convivência diária comtuação desconhecida, que é a convivência diária comtuação desconhecida, que é a convivência diária com
uma criança com deficiência e todas as recomendações de médicos e terapeutas.uma criança com deficiência e todas as recomendações de médicos e terapeutas.uma criança com deficiência e todas as recomendações de médicos e terapeutas.uma criança com deficiência e todas as recomendações de médicos e terapeutas.uma criança com deficiência e todas as recomendações de médicos e terapeutas.

Os pais devem fazer uma aliança com os pro-
fissionais de reabilitação

OOOOOs profissionais de reabilis profissionais de reabilis profissionais de reabilis profissionais de reabilis profissionais de reabilitação necessitação necessitação necessitação necessitação necessitam da cooperação dos pais também em casa, paratam da cooperação dos pais também em casa, paratam da cooperação dos pais também em casa, paratam da cooperação dos pais também em casa, paratam da cooperação dos pais também em casa, para
melhor desenvolvimento do tratamentomelhor desenvolvimento do tratamentomelhor desenvolvimento do tratamentomelhor desenvolvimento do tratamentomelhor desenvolvimento do tratamento.....

PPPPPor isso, os pais precisam de orientação, de incentivos e de momentos de desabafo paraor isso, os pais precisam de orientação, de incentivos e de momentos de desabafo paraor isso, os pais precisam de orientação, de incentivos e de momentos de desabafo paraor isso, os pais precisam de orientação, de incentivos e de momentos de desabafo paraor isso, os pais precisam de orientação, de incentivos e de momentos de desabafo para
não terem sentimentos de culpa quando não conseguirem dar conta de todasnão terem sentimentos de culpa quando não conseguirem dar conta de todasnão terem sentimentos de culpa quando não conseguirem dar conta de todasnão terem sentimentos de culpa quando não conseguirem dar conta de todasnão terem sentimentos de culpa quando não conseguirem dar conta de todas
as recomendações.as recomendações.as recomendações.as recomendações.as recomendações.

OOOOOs profissionais devem valorizar o sabers profissionais devem valorizar o sabers profissionais devem valorizar o sabers profissionais devem valorizar o sabers profissionais devem valorizar o saber
dos pais e incentivar pequenas iniciativas.dos pais e incentivar pequenas iniciativas.dos pais e incentivar pequenas iniciativas.dos pais e incentivar pequenas iniciativas.dos pais e incentivar pequenas iniciativas.
Esses diálogos e as trocas de informaçãoEsses diálogos e as trocas de informaçãoEsses diálogos e as trocas de informaçãoEsses diálogos e as trocas de informaçãoEsses diálogos e as trocas de informação
aproximam a família e os especialistas eaproximam a família e os especialistas eaproximam a família e os especialistas eaproximam a família e os especialistas eaproximam a família e os especialistas e
assim, fica mais fácil alcançar os objeassim, fica mais fácil alcançar os objeassim, fica mais fácil alcançar os objeassim, fica mais fácil alcançar os objeassim, fica mais fácil alcançar os objeti-ti-ti-ti-ti-
vos traçados.vos traçados.vos traçados.vos traçados.vos traçados.
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Com base nos estudos de Gabriela Mader (1996), estabelecemos a relação pais-profissi-Com base nos estudos de Gabriela Mader (1996), estabelecemos a relação pais-profissi-Com base nos estudos de Gabriela Mader (1996), estabelecemos a relação pais-profissi-Com base nos estudos de Gabriela Mader (1996), estabelecemos a relação pais-profissi-Com base nos estudos de Gabriela Mader (1996), estabelecemos a relação pais-profissi-
onais, que pode assim ser descrionais, que pode assim ser descrionais, que pode assim ser descrionais, que pode assim ser descrionais, que pode assim ser descrita:ta:ta:ta:ta:

-----os pais esperam:os pais esperam:os pais esperam:os pais esperam:os pais esperam:     compreensão, consolo, incentivo, momentos para descarregar senti-compreensão, consolo, incentivo, momentos para descarregar senti-compreensão, consolo, incentivo, momentos para descarregar senti-compreensão, consolo, incentivo, momentos para descarregar senti-compreensão, consolo, incentivo, momentos para descarregar senti-
mentos de culpa, palavras de esperança, pessoas que escutam e pessoas com quemmentos de culpa, palavras de esperança, pessoas que escutam e pessoas com quemmentos de culpa, palavras de esperança, pessoas que escutam e pessoas com quemmentos de culpa, palavras de esperança, pessoas que escutam e pessoas com quemmentos de culpa, palavras de esperança, pessoas que escutam e pessoas com quem
dividir responsabilidade;dividir responsabilidade;dividir responsabilidade;dividir responsabilidade;dividir responsabilidade;

-----os profissionais esperam:os profissionais esperam:os profissionais esperam:os profissionais esperam:os profissionais esperam:     interesse pelo programa de reabiliinteresse pelo programa de reabiliinteresse pelo programa de reabiliinteresse pelo programa de reabiliinteresse pelo programa de reabilitação, compreensão, infor-tação, compreensão, infor-tação, compreensão, infor-tação, compreensão, infor-tação, compreensão, infor-
mações corremações corremações corremações corremações corretas do que é realizado em casa com a criança, otas do que é realizado em casa com a criança, otas do que é realizado em casa com a criança, otas do que é realizado em casa com a criança, otas do que é realizado em casa com a criança, otimismo em relação aotimismo em relação aotimismo em relação aotimismo em relação aotimismo em relação ao
tratamento e cooperação para o alcance dos objetratamento e cooperação para o alcance dos objetratamento e cooperação para o alcance dos objetratamento e cooperação para o alcance dos objetratamento e cooperação para o alcance dos objetivos.tivos.tivos.tivos.tivos.

Essa relação entre os pais e os profissionais pode se tornar cada vez melhorEssa relação entre os pais e os profissionais pode se tornar cada vez melhorEssa relação entre os pais e os profissionais pode se tornar cada vez melhorEssa relação entre os pais e os profissionais pode se tornar cada vez melhorEssa relação entre os pais e os profissionais pode se tornar cada vez melhor. P. P. P. P. Para isso, éara isso, éara isso, éara isso, éara isso, é
necessário que as instinecessário que as instinecessário que as instinecessário que as instinecessário que as instituições especializadas, como os centros e as clínicas de reabilituições especializadas, como os centros e as clínicas de reabilituições especializadas, como os centros e as clínicas de reabilituições especializadas, como os centros e as clínicas de reabilituições especializadas, como os centros e as clínicas de reabilitação,tação,tação,tação,tação,
repensem seu papel e cedam espaço para a família e para a comunidade. É necessário querepensem seu papel e cedam espaço para a família e para a comunidade. É necessário querepensem seu papel e cedam espaço para a família e para a comunidade. É necessário querepensem seu papel e cedam espaço para a família e para a comunidade. É necessário querepensem seu papel e cedam espaço para a família e para a comunidade. É necessário que
os profissionais se coloquem a serviço das famílias.os profissionais se coloquem a serviço das famílias.os profissionais se coloquem a serviço das famílias.os profissionais se coloquem a serviço das famílias.os profissionais se coloquem a serviço das famílias.

PPPPPor outro lado, essa mudança faz com que os pais assumam uma atior outro lado, essa mudança faz com que os pais assumam uma atior outro lado, essa mudança faz com que os pais assumam uma atior outro lado, essa mudança faz com que os pais assumam uma atior outro lado, essa mudança faz com que os pais assumam uma atitude mais confiantetude mais confiantetude mais confiantetude mais confiantetude mais confiante
sobre o que desejam para seus filhos. O sucesso do processo de reabilisobre o que desejam para seus filhos. O sucesso do processo de reabilisobre o que desejam para seus filhos. O sucesso do processo de reabilisobre o que desejam para seus filhos. O sucesso do processo de reabilisobre o que desejam para seus filhos. O sucesso do processo de reabilitação depende, emtação depende, emtação depende, emtação depende, emtação depende, em
grande parte, dessa aliança dos pais com os profissionais que atendem as crianças.grande parte, dessa aliança dos pais com os profissionais que atendem as crianças.grande parte, dessa aliança dos pais com os profissionais que atendem as crianças.grande parte, dessa aliança dos pais com os profissionais que atendem as crianças.grande parte, dessa aliança dos pais com os profissionais que atendem as crianças.

HORHORHORHORHORA DE PA DE PA DE PA DE PA DE PARTIARTIARTIARTIARTICIPCIPCIPCIPCIPAR DA CULAR DA CULAR DA CULAR DA CULAR DA CULTURTURTURTURTURA, DO ESPORTE E DO LA, DO ESPORTE E DO LA, DO ESPORTE E DO LA, DO ESPORTE E DO LA, DO ESPORTE E DO LAZERAZERAZERAZERAZER

Futebol, piscina, cinema...Futebol, piscina, cinema...Futebol, piscina, cinema...Futebol, piscina, cinema...Futebol, piscina, cinema...

A cultura, o esporte e o lazer em nossa vida são aspectos que merecem atenção tantoA cultura, o esporte e o lazer em nossa vida são aspectos que merecem atenção tantoA cultura, o esporte e o lazer em nossa vida são aspectos que merecem atenção tantoA cultura, o esporte e o lazer em nossa vida são aspectos que merecem atenção tantoA cultura, o esporte e o lazer em nossa vida são aspectos que merecem atenção tanto
quanto a educação, a saúde e a reabiliquanto a educação, a saúde e a reabiliquanto a educação, a saúde e a reabiliquanto a educação, a saúde e a reabiliquanto a educação, a saúde e a reabilitaçãotaçãotaçãotaçãotação.....
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Falar de participação em uma soci-Falar de participação em uma soci-Falar de participação em uma soci-Falar de participação em uma soci-Falar de participação em uma soci-
edade inclusiva é falar de qualidadeedade inclusiva é falar de qualidadeedade inclusiva é falar de qualidadeedade inclusiva é falar de qualidadeedade inclusiva é falar de qualidade
de vida. E o que vem a ser qualida-de vida. E o que vem a ser qualida-de vida. E o que vem a ser qualida-de vida. E o que vem a ser qualida-de vida. E o que vem a ser qualida-
de de vida?de de vida?de de vida?de de vida?de de vida?

Viver com qualidade significa fazerViver com qualidade significa fazerViver com qualidade significa fazerViver com qualidade significa fazerViver com qualidade significa fazer
todas as coisas próprias de cadatodas as coisas próprias de cadatodas as coisas próprias de cadatodas as coisas próprias de cadatodas as coisas próprias de cada
idade ou seja, brincaridade ou seja, brincaridade ou seja, brincaridade ou seja, brincaridade ou seja, brincar, passear, passear, passear, passear, passear, per-, per-, per-, per-, per-
tencer a um grupo, conversartencer a um grupo, conversartencer a um grupo, conversartencer a um grupo, conversartencer a um grupo, conversar, na-, na-, na-, na-, na-
morarmorarmorarmorarmorar, amar, amar, amar, amar, amar, sofrer, sofrer, sofrer, sofrer, sofrer, ter ilusão, ter, ter ilusão, ter, ter ilusão, ter, ter ilusão, ter, ter ilusão, ter
desilusão, enfim, passar por todasdesilusão, enfim, passar por todasdesilusão, enfim, passar por todasdesilusão, enfim, passar por todasdesilusão, enfim, passar por todas
as experiências comuns ao ser hu-as experiências comuns ao ser hu-as experiências comuns ao ser hu-as experiências comuns ao ser hu-as experiências comuns ao ser hu-
manomanomanomanomano. Significa lutar para alcançar. Significa lutar para alcançar. Significa lutar para alcançar. Significa lutar para alcançar. Significa lutar para alcançar

seus objeseus objeseus objeseus objeseus objetivos e satisfazer seus desejos. Significativos e satisfazer seus desejos. Significativos e satisfazer seus desejos. Significativos e satisfazer seus desejos. Significativos e satisfazer seus desejos. Significa
ainda poder produzir e se beneficiar da cultura de uma comunidade, participar coleainda poder produzir e se beneficiar da cultura de uma comunidade, participar coleainda poder produzir e se beneficiar da cultura de uma comunidade, participar coleainda poder produzir e se beneficiar da cultura de uma comunidade, participar coleainda poder produzir e se beneficiar da cultura de uma comunidade, participar coletivamen-tivamen-tivamen-tivamen-tivamen-
te de esportes e de momentos de lazerte de esportes e de momentos de lazerte de esportes e de momentos de lazerte de esportes e de momentos de lazerte de esportes e de momentos de lazer.....

Viver com qualidade significa fazer todas
as coisas próprias de cada idade.

Mais uma vez, a família tem um papel importante no favorecimento dessas experiências.Mais uma vez, a família tem um papel importante no favorecimento dessas experiências.Mais uma vez, a família tem um papel importante no favorecimento dessas experiências.Mais uma vez, a família tem um papel importante no favorecimento dessas experiências.Mais uma vez, a família tem um papel importante no favorecimento dessas experiências.
PPPPPara tanto, é necessário garantir que essas atividades estejam sempre presentes. Não seara tanto, é necessário garantir que essas atividades estejam sempre presentes. Não seara tanto, é necessário garantir que essas atividades estejam sempre presentes. Não seara tanto, é necessário garantir que essas atividades estejam sempre presentes. Não seara tanto, é necessário garantir que essas atividades estejam sempre presentes. Não se
trata simplesmente de usar a cultura, o esporte e o lazer como etrata simplesmente de usar a cultura, o esporte e o lazer como etrata simplesmente de usar a cultura, o esporte e o lazer como etrata simplesmente de usar a cultura, o esporte e o lazer como etrata simplesmente de usar a cultura, o esporte e o lazer como etapas ou fases da reabi-tapas ou fases da reabi-tapas ou fases da reabi-tapas ou fases da reabi-tapas ou fases da reabi-
lililililitação e da educaçãotação e da educaçãotação e da educaçãotação e da educaçãotação e da educação. Eles têm uma importância em si mesmos e devem ser vistos como. Eles têm uma importância em si mesmos e devem ser vistos como. Eles têm uma importância em si mesmos e devem ser vistos como. Eles têm uma importância em si mesmos e devem ser vistos como. Eles têm uma importância em si mesmos e devem ser vistos como
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experiências únicas. Pexperiências únicas. Pexperiências únicas. Pexperiências únicas. Pexperiências únicas. Para pessoas com deficiência, essas experiências, ao lado da educaçãoara pessoas com deficiência, essas experiências, ao lado da educaçãoara pessoas com deficiência, essas experiências, ao lado da educaçãoara pessoas com deficiência, essas experiências, ao lado da educaçãoara pessoas com deficiência, essas experiências, ao lado da educação
e do trabalho, aprofundam e ampliam as amizades, o sentimento de pertencer a um grupo,e do trabalho, aprofundam e ampliam as amizades, o sentimento de pertencer a um grupo,e do trabalho, aprofundam e ampliam as amizades, o sentimento de pertencer a um grupo,e do trabalho, aprofundam e ampliam as amizades, o sentimento de pertencer a um grupo,e do trabalho, aprofundam e ampliam as amizades, o sentimento de pertencer a um grupo,
garantindo o seu direigarantindo o seu direigarantindo o seu direigarantindo o seu direigarantindo o seu direito de viver plenamente, utilizando os recursos da sua comunidade.to de viver plenamente, utilizando os recursos da sua comunidade.to de viver plenamente, utilizando os recursos da sua comunidade.to de viver plenamente, utilizando os recursos da sua comunidade.to de viver plenamente, utilizando os recursos da sua comunidade.

HORHORHORHORHORA DE DESENVOLA DE DESENVOLA DE DESENVOLA DE DESENVOLA DE DESENVOLVER A VIDA SOCIALVER A VIDA SOCIALVER A VIDA SOCIALVER A VIDA SOCIALVER A VIDA SOCIAL

Uma das funções mais importantes da família e, em particularUma das funções mais importantes da família e, em particularUma das funções mais importantes da família e, em particularUma das funções mais importantes da família e, em particularUma das funções mais importantes da família e, em particular, da família de pessoas com, da família de pessoas com, da família de pessoas com, da família de pessoas com, da família de pessoas com
deficiência é favorecer a participação dos filhos em todos os espaços da comunidade. Tdeficiência é favorecer a participação dos filhos em todos os espaços da comunidade. Tdeficiência é favorecer a participação dos filhos em todos os espaços da comunidade. Tdeficiência é favorecer a participação dos filhos em todos os espaços da comunidade. Tdeficiência é favorecer a participação dos filhos em todos os espaços da comunidade. Todasodasodasodasodas
as crianças aprendem a se relacionar e enfrentar as sias crianças aprendem a se relacionar e enfrentar as sias crianças aprendem a se relacionar e enfrentar as sias crianças aprendem a se relacionar e enfrentar as sias crianças aprendem a se relacionar e enfrentar as situações do dia a dia, formando seutuações do dia a dia, formando seutuações do dia a dia, formando seutuações do dia a dia, formando seutuações do dia a dia, formando seu
círculo de amizade.círculo de amizade.círculo de amizade.círculo de amizade.círculo de amizade.

Essa aprendizagem é tão importante, quanto a capacidade de lerEssa aprendizagem é tão importante, quanto a capacidade de lerEssa aprendizagem é tão importante, quanto a capacidade de lerEssa aprendizagem é tão importante, quanto a capacidade de lerEssa aprendizagem é tão importante, quanto a capacidade de ler, escrever ou trabalhar, escrever ou trabalhar, escrever ou trabalhar, escrever ou trabalhar, escrever ou trabalhar,,,,,
pois é na relação com os amigos que formamos nosso grupo e criamos nossa identidade.pois é na relação com os amigos que formamos nosso grupo e criamos nossa identidade.pois é na relação com os amigos que formamos nosso grupo e criamos nossa identidade.pois é na relação com os amigos que formamos nosso grupo e criamos nossa identidade.pois é na relação com os amigos que formamos nosso grupo e criamos nossa identidade.

MuiMuiMuiMuiMuitas pessoas com deficiência convivem apenas com familiares próximos e esse lado sociatas pessoas com deficiência convivem apenas com familiares próximos e esse lado sociatas pessoas com deficiência convivem apenas com familiares próximos e esse lado sociatas pessoas com deficiência convivem apenas com familiares próximos e esse lado sociatas pessoas com deficiência convivem apenas com familiares próximos e esse lado social fical fical fical fical fica
prejuprejuprejuprejuprejudicadodicadodicadodicadodicado. P. P. P. P. Perdem a oportunidade de conversarerdem a oportunidade de conversarerdem a oportunidade de conversarerdem a oportunidade de conversarerdem a oportunidade de conversar, trocar idéias, mostrar seus limi, trocar idéias, mostrar seus limi, trocar idéias, mostrar seus limi, trocar idéias, mostrar seus limi, trocar idéias, mostrar seus limites e possites e possites e possites e possites e possibi-bi-bi-bi-bi-
lidadelidadelidadelidadelidades, sentir-se à vontade conversando naturalmente em grupos, expor seus pontos de vista es, sentir-se à vontade conversando naturalmente em grupos, expor seus pontos de vista es, sentir-se à vontade conversando naturalmente em grupos, expor seus pontos de vista es, sentir-se à vontade conversando naturalmente em grupos, expor seus pontos de vista es, sentir-se à vontade conversando naturalmente em grupos, expor seus pontos de vista e
expressar educadamente seus desejos, aborrecimentos, gostos e contrariedades. Eexpressar educadamente seus desejos, aborrecimentos, gostos e contrariedades. Eexpressar educadamente seus desejos, aborrecimentos, gostos e contrariedades. Eexpressar educadamente seus desejos, aborrecimentos, gostos e contrariedades. Eexpressar educadamente seus desejos, aborrecimentos, gostos e contrariedades. Essesssesssesssessses
aspectos da vida em sociedade são adquiridos a partir do relacionamento diário na infânaspectos da vida em sociedade são adquiridos a partir do relacionamento diário na infânaspectos da vida em sociedade são adquiridos a partir do relacionamento diário na infânaspectos da vida em sociedade são adquiridos a partir do relacionamento diário na infânaspectos da vida em sociedade são adquiridos a partir do relacionamento diário na infância ecia ecia ecia ecia e
dependem de todas as experiências vividas pela criança ao longo da vida. Isso vem confir-dependem de todas as experiências vividas pela criança ao longo da vida. Isso vem confir-dependem de todas as experiências vividas pela criança ao longo da vida. Isso vem confir-dependem de todas as experiências vividas pela criança ao longo da vida. Isso vem confir-dependem de todas as experiências vividas pela criança ao longo da vida. Isso vem confir-
mar a importância e a necessidade das brincadeiras e das tentativas de todas as crianças.mar a importância e a necessidade das brincadeiras e das tentativas de todas as crianças.mar a importância e a necessidade das brincadeiras e das tentativas de todas as crianças.mar a importância e a necessidade das brincadeiras e das tentativas de todas as crianças.mar a importância e a necessidade das brincadeiras e das tentativas de todas as crianças.

È recomendável que os pais permiÈ recomendável que os pais permiÈ recomendável que os pais permiÈ recomendável que os pais permiÈ recomendável que os pais permitam e incentivem a participação de seus filhos nastam e incentivem a participação de seus filhos nastam e incentivem a participação de seus filhos nastam e incentivem a participação de seus filhos nastam e incentivem a participação de seus filhos nas
brincadeiras com vizinhos, em grupos de cultura, lazer e esporte com outras crianças,brincadeiras com vizinhos, em grupos de cultura, lazer e esporte com outras crianças,brincadeiras com vizinhos, em grupos de cultura, lazer e esporte com outras crianças,brincadeiras com vizinhos, em grupos de cultura, lazer e esporte com outras crianças,brincadeiras com vizinhos, em grupos de cultura, lazer e esporte com outras crianças,
vivenciando o maior número de sivivenciando o maior número de sivivenciando o maior número de sivivenciando o maior número de sivivenciando o maior número de situações possível.tuações possível.tuações possível.tuações possível.tuações possível.
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 HOR HOR HOR HOR HORA DE FALA DE FALA DE FALA DE FALA DE FALAR SOBRE DIREITAR SOBRE DIREITAR SOBRE DIREITAR SOBRE DIREITAR SOBRE DIREITOS HUMANOS E APOIO GOVERNOS HUMANOS E APOIO GOVERNOS HUMANOS E APOIO GOVERNOS HUMANOS E APOIO GOVERNOS HUMANOS E APOIO GOVERNAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTALALALALAL

Nos dias atuais, a sociedade soliciNos dias atuais, a sociedade soliciNos dias atuais, a sociedade soliciNos dias atuais, a sociedade soliciNos dias atuais, a sociedade solicita mais ação dos governantes, criando serviços de educa-ta mais ação dos governantes, criando serviços de educa-ta mais ação dos governantes, criando serviços de educa-ta mais ação dos governantes, criando serviços de educa-ta mais ação dos governantes, criando serviços de educa-
ção, saúde, trabalho, esportes e lazer mais próximos dos cidadãos. Em relação à saúde, éção, saúde, trabalho, esportes e lazer mais próximos dos cidadãos. Em relação à saúde, éção, saúde, trabalho, esportes e lazer mais próximos dos cidadãos. Em relação à saúde, éção, saúde, trabalho, esportes e lazer mais próximos dos cidadãos. Em relação à saúde, éção, saúde, trabalho, esportes e lazer mais próximos dos cidadãos. Em relação à saúde, é
fundamental cuidar da maternidade e da paternidade, para a prevenção de deficiências.fundamental cuidar da maternidade e da paternidade, para a prevenção de deficiências.fundamental cuidar da maternidade e da paternidade, para a prevenção de deficiências.fundamental cuidar da maternidade e da paternidade, para a prevenção de deficiências.fundamental cuidar da maternidade e da paternidade, para a prevenção de deficiências.

A mulher gestante deve estar informada de seus direiA mulher gestante deve estar informada de seus direiA mulher gestante deve estar informada de seus direiA mulher gestante deve estar informada de seus direiA mulher gestante deve estar informada de seus direitos, tais como:tos, tais como:tos, tais como:tos, tais como:tos, tais como:

-----DireiDireiDireiDireiDireito a todos os exames pré - natais durante a gravidez e assistência durante o partoto a todos os exames pré - natais durante a gravidez e assistência durante o partoto a todos os exames pré - natais durante a gravidez e assistência durante o partoto a todos os exames pré - natais durante a gravidez e assistência durante o partoto a todos os exames pré - natais durante a gravidez e assistência durante o parto.....

-----DireiDireiDireiDireiDireito a ficar com seu bebê desde o nascimentoto a ficar com seu bebê desde o nascimentoto a ficar com seu bebê desde o nascimentoto a ficar com seu bebê desde o nascimentoto a ficar com seu bebê desde o nascimento.....

-----DireiDireiDireiDireiDireito a que essa criança tenha todos os cuidados ao nascerto a que essa criança tenha todos os cuidados ao nascerto a que essa criança tenha todos os cuidados ao nascerto a que essa criança tenha todos os cuidados ao nascerto a que essa criança tenha todos os cuidados ao nascer, acompanhada de um, acompanhada de um, acompanhada de um, acompanhada de um, acompanhada de um
médico pediatra ou neonatologista, isto é, o médico especialista em recém-nascidos.médico pediatra ou neonatologista, isto é, o médico especialista em recém-nascidos.médico pediatra ou neonatologista, isto é, o médico especialista em recém-nascidos.médico pediatra ou neonatologista, isto é, o médico especialista em recém-nascidos.médico pediatra ou neonatologista, isto é, o médico especialista em recém-nascidos.

-----DireiDireiDireiDireiDireito a que seja realizado o Tto a que seja realizado o Tto a que seja realizado o Tto a que seja realizado o Tto a que seja realizado o Teste do Pézinho e tomadas todaseste do Pézinho e tomadas todaseste do Pézinho e tomadas todaseste do Pézinho e tomadas todaseste do Pézinho e tomadas todas
as medidas para prevenir deficiências futuras.as medidas para prevenir deficiências futuras.as medidas para prevenir deficiências futuras.as medidas para prevenir deficiências futuras.as medidas para prevenir deficiências futuras.

-----DireiDireiDireiDireiDireito a ser informada adequadamente e correto a ser informada adequadamente e correto a ser informada adequadamente e correto a ser informada adequadamente e correto a ser informada adequadamente e corretamen-tamen-tamen-tamen-tamen-
te sobre as possíveis deficiências de seu filhote sobre as possíveis deficiências de seu filhote sobre as possíveis deficiências de seu filhote sobre as possíveis deficiências de seu filhote sobre as possíveis deficiências de seu filho.....

-----DiDiDiDiDireireireireireito a amamentá-lo até os to a amamentá-lo até os to a amamentá-lo até os to a amamentá-lo até os to a amamentá-lo até os dois anos de vida. Lembre-se dois anos de vida. Lembre-se dois anos de vida. Lembre-se dois anos de vida. Lembre-se dois anos de vida. Lembre-se que nos primeique nos primeique nos primeique nos primeique nos primeiros mesesros mesesros mesesros mesesros meses
de vida o bebê necesside vida o bebê necesside vida o bebê necesside vida o bebê necesside vida o bebê necessita somente de leita somente de leita somente de leita somente de leita somente de leite maternote maternote maternote maternote materno. Não há necessidade de oferecer a. Não há necessidade de oferecer a. Não há necessidade de oferecer a. Não há necessidade de oferecer a. Não há necessidade de oferecer a
ele nem mesmo água.ele nem mesmo água.ele nem mesmo água.ele nem mesmo água.ele nem mesmo água.

-----DireiDireiDireiDireiDireito a serviços de reabilito a serviços de reabilito a serviços de reabilito a serviços de reabilito a serviços de reabilitação, o mais cedo possível, nos casos em se constatar deficiência.tação, o mais cedo possível, nos casos em se constatar deficiência.tação, o mais cedo possível, nos casos em se constatar deficiência.tação, o mais cedo possível, nos casos em se constatar deficiência.tação, o mais cedo possível, nos casos em se constatar deficiência.
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O Conselho Tutelar é o primeiro apoio a ser pro-
curado para garantir os direitos de seu filho!

TTTTTodos esses direiodos esses direiodos esses direiodos esses direiodos esses direitos devem fazer parte da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar dotos devem fazer parte da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar dotos devem fazer parte da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar dotos devem fazer parte da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar dotos devem fazer parte da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar do
país. Caso surjam problemas, o mais indicado é procurar o responsável pela instipaís. Caso surjam problemas, o mais indicado é procurar o responsável pela instipaís. Caso surjam problemas, o mais indicado é procurar o responsável pela instipaís. Caso surjam problemas, o mais indicado é procurar o responsável pela instipaís. Caso surjam problemas, o mais indicado é procurar o responsável pela instituição quetuição quetuição quetuição quetuição que
oferece o serviço, seja na área da educação, saúde, trabalho ou outra.oferece o serviço, seja na área da educação, saúde, trabalho ou outra.oferece o serviço, seja na área da educação, saúde, trabalho ou outra.oferece o serviço, seja na área da educação, saúde, trabalho ou outra.oferece o serviço, seja na área da educação, saúde, trabalho ou outra.

Lembramos que o Conselho TLembramos que o Conselho TLembramos que o Conselho TLembramos que o Conselho TLembramos que o Conselho Tutelar é o primeiro apoio a ser procurado para garantir osutelar é o primeiro apoio a ser procurado para garantir osutelar é o primeiro apoio a ser procurado para garantir osutelar é o primeiro apoio a ser procurado para garantir osutelar é o primeiro apoio a ser procurado para garantir os
direidireidireidireidireitos de seu filho, como ir à escola, por exemplotos de seu filho, como ir à escola, por exemplotos de seu filho, como ir à escola, por exemplotos de seu filho, como ir à escola, por exemplotos de seu filho, como ir à escola, por exemplo. O Promo. O Promo. O Promo. O Promo. O Promotor Público também é umtor Público também é umtor Público também é umtor Público também é umtor Público também é um
profissional que pode colaborar muiprofissional que pode colaborar muiprofissional que pode colaborar muiprofissional que pode colaborar muiprofissional que pode colaborar muito na garantia desses direito na garantia desses direito na garantia desses direito na garantia desses direito na garantia desses direitos. No entanto, os pais sótos. No entanto, os pais sótos. No entanto, os pais sótos. No entanto, os pais sótos. No entanto, os pais só
devem procurar o Ministério Público quando as tentativas anteriores não derem resultadodevem procurar o Ministério Público quando as tentativas anteriores não derem resultadodevem procurar o Ministério Público quando as tentativas anteriores não derem resultadodevem procurar o Ministério Público quando as tentativas anteriores não derem resultadodevem procurar o Ministério Público quando as tentativas anteriores não derem resultado.....

Encontrar soluções conversando com pessoas próximas da comunidade, como o direEncontrar soluções conversando com pessoas próximas da comunidade, como o direEncontrar soluções conversando com pessoas próximas da comunidade, como o direEncontrar soluções conversando com pessoas próximas da comunidade, como o direEncontrar soluções conversando com pessoas próximas da comunidade, como o diretor dator dator dator dator da
escola ou do hospiescola ou do hospiescola ou do hospiescola ou do hospiescola ou do hospital, o chefe da clínica ou o gerente da empresa, é sempre o melhortal, o chefe da clínica ou o gerente da empresa, é sempre o melhortal, o chefe da clínica ou o gerente da empresa, é sempre o melhortal, o chefe da clínica ou o gerente da empresa, é sempre o melhortal, o chefe da clínica ou o gerente da empresa, é sempre o melhor
caminho para os pais, para os profissionais e, principalmente, para as crianças.caminho para os pais, para os profissionais e, principalmente, para as crianças.caminho para os pais, para os profissionais e, principalmente, para as crianças.caminho para os pais, para os profissionais e, principalmente, para as crianças.caminho para os pais, para os profissionais e, principalmente, para as crianças.

Sabemos que isso nem sempre é muiSabemos que isso nem sempre é muiSabemos que isso nem sempre é muiSabemos que isso nem sempre é muiSabemos que isso nem sempre é muito simples. Mas, a união dos pais em associações deto simples. Mas, a união dos pais em associações deto simples. Mas, a união dos pais em associações deto simples. Mas, a união dos pais em associações deto simples. Mas, a união dos pais em associações de
bairro fortalece a todos e agiliza as decisões e ações das autoridades responsáveis.bairro fortalece a todos e agiliza as decisões e ações das autoridades responsáveis.bairro fortalece a todos e agiliza as decisões e ações das autoridades responsáveis.bairro fortalece a todos e agiliza as decisões e ações das autoridades responsáveis.bairro fortalece a todos e agiliza as decisões e ações das autoridades responsáveis.

PPPPPAIS E FAMILIARES, VOCÊS NÃO ESAIS E FAMILIARES, VOCÊS NÃO ESAIS E FAMILIARES, VOCÊS NÃO ESAIS E FAMILIARES, VOCÊS NÃO ESAIS E FAMILIARES, VOCÊS NÃO ESTÃO SOTÃO SOTÃO SOTÃO SOTÃO SOZINHOS!ZINHOS!ZINHOS!ZINHOS!ZINHOS!

Ser pai e mãe na nossa sociedade vem se tornando cada vez mais uma tarefa difícil eSer pai e mãe na nossa sociedade vem se tornando cada vez mais uma tarefa difícil eSer pai e mãe na nossa sociedade vem se tornando cada vez mais uma tarefa difícil eSer pai e mãe na nossa sociedade vem se tornando cada vez mais uma tarefa difícil eSer pai e mãe na nossa sociedade vem se tornando cada vez mais uma tarefa difícil e
solisolisolisolisolitária. Nossos pais e nossos avós viveram em épocas diferentes, onde a comunidade eratária. Nossos pais e nossos avós viveram em épocas diferentes, onde a comunidade eratária. Nossos pais e nossos avós viveram em épocas diferentes, onde a comunidade eratária. Nossos pais e nossos avós viveram em épocas diferentes, onde a comunidade eratária. Nossos pais e nossos avós viveram em épocas diferentes, onde a comunidade era
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próxima, as pessoas se conheciam e se podia contar com a ajuda dos vizinhos. As criançaspróxima, as pessoas se conheciam e se podia contar com a ajuda dos vizinhos. As criançaspróxima, as pessoas se conheciam e se podia contar com a ajuda dos vizinhos. As criançaspróxima, as pessoas se conheciam e se podia contar com a ajuda dos vizinhos. As criançaspróxima, as pessoas se conheciam e se podia contar com a ajuda dos vizinhos. As crianças
brincavam em grupos, os adultos se reuniam para conversarbrincavam em grupos, os adultos se reuniam para conversarbrincavam em grupos, os adultos se reuniam para conversarbrincavam em grupos, os adultos se reuniam para conversarbrincavam em grupos, os adultos se reuniam para conversar, parecia mais fácil educar as, parecia mais fácil educar as, parecia mais fácil educar as, parecia mais fácil educar as, parecia mais fácil educar as
crianças, pois todos se sentiam responsáveis.crianças, pois todos se sentiam responsáveis.crianças, pois todos se sentiam responsáveis.crianças, pois todos se sentiam responsáveis.crianças, pois todos se sentiam responsáveis.

O mundo atual oferece oportunidades variadas para o crescimento e desenvolvimento dasO mundo atual oferece oportunidades variadas para o crescimento e desenvolvimento dasO mundo atual oferece oportunidades variadas para o crescimento e desenvolvimento dasO mundo atual oferece oportunidades variadas para o crescimento e desenvolvimento dasO mundo atual oferece oportunidades variadas para o crescimento e desenvolvimento das
crianças, abrindo-lhes imensas possibilidades de realização pessoal. Entrecrianças, abrindo-lhes imensas possibilidades de realização pessoal. Entrecrianças, abrindo-lhes imensas possibilidades de realização pessoal. Entrecrianças, abrindo-lhes imensas possibilidades de realização pessoal. Entrecrianças, abrindo-lhes imensas possibilidades de realização pessoal. Entretanto, nunca esti-tanto, nunca esti-tanto, nunca esti-tanto, nunca esti-tanto, nunca esti-
vemos tão inseguros quanto ao futuro de nossos filhos e da melhor maneira de educá-los.vemos tão inseguros quanto ao futuro de nossos filhos e da melhor maneira de educá-los.vemos tão inseguros quanto ao futuro de nossos filhos e da melhor maneira de educá-los.vemos tão inseguros quanto ao futuro de nossos filhos e da melhor maneira de educá-los.vemos tão inseguros quanto ao futuro de nossos filhos e da melhor maneira de educá-los.

Hoje em dia são comuns os lares onde o cuidado dos filhos fica sob a orientação da mãe. AHoje em dia são comuns os lares onde o cuidado dos filhos fica sob a orientação da mãe. AHoje em dia são comuns os lares onde o cuidado dos filhos fica sob a orientação da mãe. AHoje em dia são comuns os lares onde o cuidado dos filhos fica sob a orientação da mãe. AHoje em dia são comuns os lares onde o cuidado dos filhos fica sob a orientação da mãe. A
chegada de um filho com deficiência altera a rochegada de um filho com deficiência altera a rochegada de um filho com deficiência altera a rochegada de um filho com deficiência altera a rochegada de um filho com deficiência altera a rotina das famílias. Ttina das famílias. Ttina das famílias. Ttina das famílias. Ttina das famílias. Também nesse caso, é aambém nesse caso, é aambém nesse caso, é aambém nesse caso, é aambém nesse caso, é a
mãe quem assume a maior parte das responsabilidades, tornando-se a figura forte damãe quem assume a maior parte das responsabilidades, tornando-se a figura forte damãe quem assume a maior parte das responsabilidades, tornando-se a figura forte damãe quem assume a maior parte das responsabilidades, tornando-se a figura forte damãe quem assume a maior parte das responsabilidades, tornando-se a figura forte da
casa. Algumas vezes, parece que toda a família gira ao redor dessa criança, deixando oscasa. Algumas vezes, parece que toda a família gira ao redor dessa criança, deixando oscasa. Algumas vezes, parece que toda a família gira ao redor dessa criança, deixando oscasa. Algumas vezes, parece que toda a família gira ao redor dessa criança, deixando oscasa. Algumas vezes, parece que toda a família gira ao redor dessa criança, deixando os
irmãos em segundo planoirmãos em segundo planoirmãos em segundo planoirmãos em segundo planoirmãos em segundo plano. Há ainda, o risco de distanciamento do pai que, algumas vezes,. Há ainda, o risco de distanciamento do pai que, algumas vezes,. Há ainda, o risco de distanciamento do pai que, algumas vezes,. Há ainda, o risco de distanciamento do pai que, algumas vezes,. Há ainda, o risco de distanciamento do pai que, algumas vezes,
afasta-se ou abandona a família. Cabe à mãe, mais uma vez, a tarefa de conduzir e orientarafasta-se ou abandona a família. Cabe à mãe, mais uma vez, a tarefa de conduzir e orientarafasta-se ou abandona a família. Cabe à mãe, mais uma vez, a tarefa de conduzir e orientarafasta-se ou abandona a família. Cabe à mãe, mais uma vez, a tarefa de conduzir e orientarafasta-se ou abandona a família. Cabe à mãe, mais uma vez, a tarefa de conduzir e orientar
os familiares nessa nova caminhada.os familiares nessa nova caminhada.os familiares nessa nova caminhada.os familiares nessa nova caminhada.os familiares nessa nova caminhada.

AAAAATENÇÃO, PTENÇÃO, PTENÇÃO, PTENÇÃO, PTENÇÃO, PAIS!AIS!AIS!AIS!AIS!

Procurem discutir em família todos os assuntos relativos à educação de seus filhos, incluindoProcurem discutir em família todos os assuntos relativos à educação de seus filhos, incluindoProcurem discutir em família todos os assuntos relativos à educação de seus filhos, incluindoProcurem discutir em família todos os assuntos relativos à educação de seus filhos, incluindoProcurem discutir em família todos os assuntos relativos à educação de seus filhos, incluindo
aquele que possui uma deficiência. Convide toda a família para participar das reuniões eaquele que possui uma deficiência. Convide toda a família para participar das reuniões eaquele que possui uma deficiência. Convide toda a família para participar das reuniões eaquele que possui uma deficiência. Convide toda a família para participar das reuniões eaquele que possui uma deficiência. Convide toda a família para participar das reuniões e
demais oportunidades que a escola ou a instidemais oportunidades que a escola ou a instidemais oportunidades que a escola ou a instidemais oportunidades que a escola ou a instidemais oportunidades que a escola ou a instituição de reabilituição de reabilituição de reabilituição de reabilituição de reabilitação oferecertação oferecertação oferecertação oferecertação oferecer.....

MuiMuiMuiMuiMuitas vezes, as institas vezes, as institas vezes, as institas vezes, as institas vezes, as instituições organizam grupos de pais e de irmãos. Estes são momentostuições organizam grupos de pais e de irmãos. Estes são momentostuições organizam grupos de pais e de irmãos. Estes são momentostuições organizam grupos de pais e de irmãos. Estes são momentostuições organizam grupos de pais e de irmãos. Estes são momentos
muimuimuimuimuito ricos para criar e fortalecer os vínculos entre os familiares e entre aqueles que têmto ricos para criar e fortalecer os vínculos entre os familiares e entre aqueles que têmto ricos para criar e fortalecer os vínculos entre os familiares e entre aqueles que têmto ricos para criar e fortalecer os vínculos entre os familiares e entre aqueles que têmto ricos para criar e fortalecer os vínculos entre os familiares e entre aqueles que têm
uma experiência de vida semelhante. Não ficar isolado, depende de cada um.uma experiência de vida semelhante. Não ficar isolado, depende de cada um.uma experiência de vida semelhante. Não ficar isolado, depende de cada um.uma experiência de vida semelhante. Não ficar isolado, depende de cada um.uma experiência de vida semelhante. Não ficar isolado, depende de cada um.



A HORA E A VEZ DA FAMÍLIA EM UMA SOCIEDADE INCLUSIVA
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Ao olhar para uma pessoa que conseguiu se encaminhar bem na vida,  podemos ter certezaAo olhar para uma pessoa que conseguiu se encaminhar bem na vida,  podemos ter certezaAo olhar para uma pessoa que conseguiu se encaminhar bem na vida,  podemos ter certezaAo olhar para uma pessoa que conseguiu se encaminhar bem na vida,  podemos ter certezaAo olhar para uma pessoa que conseguiu se encaminhar bem na vida,  podemos ter certeza
de que, em sua história, há uma família que reuniu apoio e incentivode que, em sua história, há uma família que reuniu apoio e incentivode que, em sua história, há uma família que reuniu apoio e incentivode que, em sua história, há uma família que reuniu apoio e incentivode que, em sua história, há uma família que reuniu apoio e incentivo
a cada pequena conquista sua. Da mesma forma, ocorre coma cada pequena conquista sua. Da mesma forma, ocorre coma cada pequena conquista sua. Da mesma forma, ocorre coma cada pequena conquista sua. Da mesma forma, ocorre coma cada pequena conquista sua. Da mesma forma, ocorre com
pessoas com deficiência.  Ao lado de uma pessoa com defi-pessoas com deficiência.  Ao lado de uma pessoa com defi-pessoas com deficiência.  Ao lado de uma pessoa com defi-pessoas com deficiência.  Ao lado de uma pessoa com defi-pessoas com deficiência.  Ao lado de uma pessoa com defi-
ciência feliz e realizada, está uma família que soubeciência feliz e realizada, está uma família que soubeciência feliz e realizada, está uma família que soubeciência feliz e realizada, está uma família que soubeciência feliz e realizada, está uma família que soube
procurarprocurarprocurarprocurarprocurar, reivindicar, reivindicar, reivindicar, reivindicar, reivindicar, buscar soluções, que sou-, buscar soluções, que sou-, buscar soluções, que sou-, buscar soluções, que sou-, buscar soluções, que sou-
be administrar as questões da deficiência:be administrar as questões da deficiência:be administrar as questões da deficiência:be administrar as questões da deficiência:be administrar as questões da deficiência:
pessoas que, ao invés de se deixarem aba-pessoas que, ao invés de se deixarem aba-pessoas que, ao invés de se deixarem aba-pessoas que, ao invés de se deixarem aba-pessoas que, ao invés de se deixarem aba-
terterterterter, foram buscar, foram buscar, foram buscar, foram buscar, foram buscar, junto aos médicos, pro-, junto aos médicos, pro-, junto aos médicos, pro-, junto aos médicos, pro-, junto aos médicos, pro-
fessores, terapeutas, amigos, vizinhos e fa-fessores, terapeutas, amigos, vizinhos e fa-fessores, terapeutas, amigos, vizinhos e fa-fessores, terapeutas, amigos, vizinhos e fa-fessores, terapeutas, amigos, vizinhos e fa-
mílias com  conhecimento ou experiênciasmílias com  conhecimento ou experiênciasmílias com  conhecimento ou experiênciasmílias com  conhecimento ou experiênciasmílias com  conhecimento ou experiências
semelhantes, os caminhos para a supera-semelhantes, os caminhos para a supera-semelhantes, os caminhos para a supera-semelhantes, os caminhos para a supera-semelhantes, os caminhos para a supera-
ção das dificuldades.ção das dificuldades.ção das dificuldades.ção das dificuldades.ção das dificuldades.

No dia-a-dia, a família tem a oportunidade para adqui-
rir conhecimentos e informações relevantes, para apoiar e favorecer
o desenvolvimento social, pessoal e educacional de seu filho com
deficiência. Tal aprendizagem é fundamental para a tomada de
decisões. Para tanto, exige paciência, otimismo, confiança e a cer-
teza de que qualquer mudança, para ser alcançada, precisa do
esforço conjunto de pessoas unidas por um mesmo objetivo.
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