
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS – ESCOLAS E DIRETORIA DE ENSINO  DE OSASCO - 2018 

 

Nome da Escola : E.E.Professora Neuza de Oliveira Prévide 

 

Nome do (a) Diretor (a): Vera Aparecida Antevere Zamoner 

 

Nome do Projeto /Ação /Evento :Adaptação Curricular para o aluno Matheus 

 

Objetivo do Projeto/Ação/Evento: Adequação das aulas de acordo com a capacidade 

do Matheus e ajustar condições apresentadas pelo aluno, registrar todas as 

informações de acordo com a sondagem realizada pela professora da sala AEE 

para saber em qual nível escolar o aluno se encontra e elucidar alguns pontos 

sobre este atendimento conforme a Prodesc.  
 

Objetivo do Projeto/Ação/ Evento: desenvolver um Plano Pedagógico para sanarmos 

as necessidades educacionais do aluno. A Professora da sala AEE pensou em uma 

estratégia, intervindo no processo de ensino-aprendizagem de uma maneira 

envolvente e interativa com os alunos e professores da sua sala de forma que 

aluno possa participar e se sentir-se inserido socialmente. 
 

Primeiro Passo: Baixar um Skype e adicionar a mãe do aluno para que juntos 

possamos fazer a vídeo aula. 
 

Segundo Passo: As aulas que antes aconteciam na biblioteca por conta de 

problemas técnicos, agora acontecem na própria sala de aula sem precisar 

deslocar os outros alunos. 
 

Terceiro Passo: A Professora falou com a Vice-diretora Janete que concordou e 

aprovou a ideia. 
  
Quarto passo: A Vice-diretora Janete comunicou a diretora da escola Sra. Vera 

para que aprovasse o procedimento do projeto e assim, através de uma reunião 

a mesma comunicou os professores. 
 

Quinto Passo: Após a reunião, a coordenadora montou um calendário com os dias 

e horários de aula de cada disciplina de forma a facilitar o entendimento da mãe. 
 

Sexto Passo: A diretora conversou e explicou toda situação para os professores 

que concordaram em realizar as aulas. 
 

Sétimo Passo: A professora da sala AEE faz toda mediação entre a mãe e a 

escola e monta o notebook na sala nos horários em que os professores de sala 

comum irão ministrar a aula planejada. 
 

Oitavo Passo: Desmontar e guardar o notebook na sala da Vice-diretora. 
 
 

 

Data da realização :  Todos os dias 

 



Público Alvo: Alunos e professores 

 

Organização: Professora, Valquiria Perez Sevinhani Baraldi  
 

 

Quantidade de participantes: 37 alunos e 8 professores 

 

Parcerias envolvidas: Professores, alunos, coordenação , direção, PCN, pais e supervisão. 

 

Imagens: 
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