
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E.  

 

Nome da Escola: E.E. PROFESSORA FRANCISCA LISBOA PERALTA                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Nome do (a)  Diretor(a): ROSANA CARLA VINHOLI CORRÊA. 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Diferenças aqui, NÃO!!!! . (Autismo ressaltando a 

Heterogeneidade dos alunos – Março). 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Conscientização sobre o tema proposto, em ambos 

os ciclos e períodos para professores, alunos, funcionários e gestão. Dentro no 

contexto escolar a cada dia, a cada ano letivo deparamos com crianças autistas, muitas 

vezes nos vemos sem saber quem são e como incluí-las em nossas propostas de forma 

que possamos oportunizar um ambiente onde a mesma possa desenvolver-se de 

acordo com suas singularidades. Desta forma torna-se imprescindível a escola abordar 

essa discussão em seu contexto, proporcionando momentos em que os professores 

possam conhecer um pouco mais essas crianças, com oportunidades de refletir sobre 

suas ações na escola que de fato possam ser consideradas inclusivas e vislumbrem a 

verdadeira inclusão com práticas que oportunizem o desenvolvimento da criança 

autista no contexto escolar. 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Fundamentação teórica promovendo  o 

conhecimento inerente ao autismo e um ambiente reflexivo sobre práticas inclusivas 

favoráveis as crianças autistas, 

Promover discussões que vislumbrem a inclusão da criança autista no contexto escolar 

e estudos relacionados ao tema, conhecer sobre as crianças autistas, Conteúdos e 

Conceitos, Tipos de autismo e Inclusão de crianças autistas, Difundir a problemática do 

autismo. 

Foram oferecidas palestras com o tema atrelado a respeito, Bullying e 

Heterogeneidade pelo palestrante francês. 

No período da manhã utilizou-se da sala de vídeo para debates e discussões, os nonos 

anos e o ensino médio. 

A tarde os sextos, sétimos e oitavos anos em sala de aula se organizaram em uma roda 

de conversa e discutiram sobre o tema, oportunizando a cada professor falar de suas 

angustias e inquietações, levando todos a uma reflexão. Na sequencia produziram 

cartazes e fizeram a culminância no pátio com apresentação de seminários e 

depoimentos de alunos que tem parentesco com autistas. 

 

Data de Realização: 15 de Março de 2019 



 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos, Funcionários e Comunidade (500 pessoas). 

 

Organização: Toda Equipe Docente 

 

 

Quantidades de Participantes:  

Todos os alunos, professores, funcionários e gestão. 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

Avaliação oral baseada nas rodas de conversa, seminários, participação na confecção 

de cartazes, análise de gráficos, interatividade e culminância na palestra. 

 

 Parcerias Envolvidas  

Grêmio Estudantil e Palestrante Thiago Croix (Obs: Programador de Sistemas e 

Autista). 

 

Imagens  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


