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Projeto do Leitor
Eu respeito. E você?
Professora de Olinda (PE) desenvolveu projeto para sensibilizar os alunos sobre as
necessidades e habilidades das pessoas com deficiência
Por Vanessa Prata

Edição 90

SUMÁRIO

EDIÇÕES
ANTERIORES

Visitas especiais
ASSINATURA

Além da palestra com a professora Patrícia Monteiro, os alunos também receberam a visita de
Yuri Limeira Melo, que tem deficiência visual e mostrou como funciona o treinamento com um

COMPRE

cão-guia. Outra visitante foi a aluna Luzia Eduarda, do Fundamental II, que também tem
deficiência visual e contou aos colegas como é seu dia a dia.
Os alunos visitaram ainda o Instituto de Cegos de Pernambuco e o Centro Suvag de
Pernambuco, para a reabilitação da audição e fala. Durante as visitas, as crianças
entrevistaram pessoas com deficiência e puderam entender melhor como é a rotina delas. Os
alunos também assistiram ao filme O Segredo de Beethoven, sobre a vida de Ludwig Van
Beethoven, que mostra a sua gradativa perda de audição, o que não o impediu de ser um dos
maiores gênios da música.
Representações e registros

Receba sempre em primeira mão nossas
novidades e conteúdo exclusivo.

E-mail

Durante todo o projeto, várias formas de representação e registro foram usadas, como
apresentação de peças de teatro sobre o tema, apresentação musical em Libras, oficina e
criação de histórias em quadrinhos com situações vivenciadas no dia a dia por pessoas com
deficiência (preconceito, falta de acessibilidade, superação, conquistas etc.), relatos de
experiências e entrevistas com pessoas com deficiência e produção de textos com os temas O
Surgimento do Sistema Braille e Nós Falamos com as Mãos, entre outras ações.
Ao final do ano, todo o trabalho foi apresentado na EXPOC, feira cultural do colégio, para toda

Encontre-nos no Facebook

a comunidade escolar, incluindo exposição de equipamentos para pessoas com deficiência,

Revista Guia do Ensino
Fundamental I

cedidos por pais de alunos e funcionários. A turma de Maria das Graças foi convidada ainda a
participar da abertura dos Jogos Inclusivos de Olinda, fazendo a apresentação de uma música

Curtir

em Libras. Os pais também patrocinaram as camisetas, que foram utilizadas na feira cultural
e nesse evento. "O projeto despertou nos alunos, na escola e na família a importância de se

260 pessoas curtiram Revista Guia do Ensino
Fundamental I.

respeitar as pessoas com deficiência e de desenvolvermos a consciência sobre a necessidade
de melhor a acessibilidade nos locais públicos", conclui a professora.
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• Nós Falamos com as Mãos
Lisa é uma garota que nasceu surda. E o que
ela deseja, muito mais do que poder escutar, é
ter amigos que a aceitem como ela é. Por sorte,
a menina conhece Tom, que é capaz conversar
com ela por meio de gestos. Juntos, os dois
revelam outros detalhes do dia-adia de quem
vive em um mundo de silêncio.
Autores: Verena Balhaus e Franz-Joseph Huainigg
Editora: Scipione
Preço: R$ 27,90
Onde encontrar: www.livrariacultura.com.br
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• Esclarecendo as Deficiências
Aspectos teóricos e práticos para contribuir com uma sociedade inclusiva.
O livro enfoca conhecimentos sobre as deficiências, contendo dados
clínicos, mediações pedagógicas, bibliografia específica, sites e filmes que
abordam o tema, para que possamos estar mais preparados para nossa
atuação numa sociedade inclusiva.
Autoras: Márcia Honora e Mary Lopes Frizanco
Editora: Princips
Preço: R$ 19,90
Onde encontrar: www.cirandacultural.com.br
• Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Esse livro enfoca o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras)
por meio de campos semânticos de forma visual e elucidativa, tendo
como objetivo diminuir a barreira de comunicação entre ouvintes e
surdos.
Auroras: Márcia Honora e Mary Lopes Frizanco
Preço: R$ 39,90
Onde encontrar: www. cirandacultural.com.br

Saiba mais!
No site www.vezdavoz.com.br, você encontra o Telelibras, um telejornal
inclusivo, com audiodescrição, legendas e Libras.
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