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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

Em atendimento à solicitação feita pela Unidade, a
Coordenadora de Projetos de Inclusão da Pessoa com
Deficiência do Centro Paula Souza, encaminhou uma
profissional habilitada para realizar o acompanhamento
de um aluno diagnosticado com Síndrome de Asperger.
Vamos conhecer melhor nossa nova colaboradora:
Nome: Clunes Márcia Alves Cambria
Graduaçã o: Licenciatura em Pedagogia, Especializaçã o no Ensino
Estruturado para Autistas-Mé todo TEACCH e Histó ria do Brasil
Sociedade, Trabalho e Cultura.
Sou responsá vel pela interaçã o entre o aluno e todos os ambientes
do Colé gio, priorizando sempre o seu desenvolvimento integral. Sou
també m a facilitadora da comunicaçã o e da aprendizagem entre ele e o
professor de cada disciplina.
Assim, em certas circunstâ ncias devo me afastar para que ele possa
adquirir autonomia, e nos momentos precisos retorno a interceder com o
objetivo de que este aluno adquira uma aprendizagem signi icativa, com
responsabilidade e segurança. Devo proporcionar a ele o melhor
desenvolvimento, de acordo com suas especi icidades. Por isso é
fundamental que eu atue em parceria com a escola e vice-versa.
Para que eu possa exercer um bom trabalho é primordial que haja
uma adaptaçã o de cada componente curricular.
Reitero ainda que nã o existe um manual de como lidar com TEA, já
que cada indivıd
́ uo é ú nico, possui seus conhecimentos, particularidades
e di iculdades. O que faço é observar o mediado e os seus interesses para
posteriormente iniciar com a intervençã o.
E um trabalho realizado em doses homeopá ticas e o ingrediente
principal é o amor, segudo de prudê ncia, discernimento, muita paciê ncia,
uma dose extra de bom humor, disposiçã o e segurança. E um trabalho
fascinante, intrigante e instigante.

Jornal O Santarritense de
28/04/2018

Projeto de irrigação

Em breve veremos o resultado do Projeto de Irrigação
conseguido via verba do PROEMI (Programa Ensino
Médio Inovador)

Registramos um momento da reunião que
os alunos do curso de Agropecuária marcaram
com os pais, para acertarem detalhes sobre a
formatura.

Colabore com
a APM da escola.
É através
dela que podemos
atender seus
pedidos de
melhoria.

Alunos do Curso de Agropecuária preparando o silo
durante uma aula prática com o Professor Walter.

Murais de Recados

Fique de olho nos murais. Eles trazem informações sobre:
Reuniões com Representantes dos Discentes;
Horário das Refeições;
Vagas de Estágio no CIEE;
Ensaio da Fanfarra;
Celebração da missa de 1 mês do Sr. Edson Pedro Rezende Leitão;
Informações sobre as Olimpíadas:
- OBA
- Mobfog
- OBAP
- ONHB
- OBI

Biblioteca
Venha conhecer os novos livros que o Centro Paula Souza encaminhou para reforçar o
acervo de nossa biblioteca.

