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O período de quarentena causado pela pandemia do Corona vírus (Covid-19), 
tem causado preocupação em muitas famílias e exigido bastante criatividade 
para preencher a rotina das crianças dentro de casa.  Diante deste fato se fez 
necessário que o CAAPE/Inclusão junto a SEME, reorganizasse estratégias 
escolares, com atividades complementares de aprendizagem, que pudessem 
atender ao público alvo da inclusão neste período. 
O objetivo deste canal de comunicação, através desta Plataforma, é a interação 
entre profissionais da Educação inclusiva, estudantes e famílias da Rede, onde 
atuará como facilitador de forma reflexiva, criativa e lúdica com atividades 
voltadas para alunos público alvo da inclusão de acordo com as Unidades 
Escolares, contribuindo assim com o enfrentamento da pandemia do Covid 19, 
que causou o isolamento social. 
Foram planejadas pela equipe de inclusão, atividades por Unidade Escolar, de 
acordo com o grupo de alunos inclusos, onde as mesmas ajudarão a manter o 
vínculo de cada aluno (a) com a escola, que é o espaço de aprendizagem. São 
atividades de complementação de aprendizagem. Os alunos inclusos que 
acompanham as atividades disponibilizadas para a turma, deverão seguir as 
orientações de atividades elaboradas pela equipe da Unidade Escolar. 
Lembrando que a equipe das Unidades Escolares, estarão organizando a 
flexibilização curricular para os alunos que apresentarem dificuldades de 
acompanharem as atividades formais.  
A proposta é de que essa conexão ocorra por meio de experiências lúdicas, 
brincadeiras, vivências artísticas, culturais, esportivas e de lazer, sem perder de 
vista o olhar pedagógico dentro das práticas cotidianas que envolvem as 
crianças neste momento. As atividades estarão disponíveis quinzenalmente 
nesta plataforma para o público alvo da inclusão, sendo este o tempo de 
exploração e aproveitamento das ideias e das sugestões planejadas. As 
atividades poderão ser adaptadas quanto ao tempo de execução, material a ser 
utilizado e repetição, de acordo com o grau de dificuldade e/ ou de aquisição, 
frente a realidade do cotidiano de cada família. 
É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão. 
Que façamos dos dias de isolamento um aprendizado sobre a vida e sobre nós 
mesmos. 
#FiqueEmCasa 
#VaiPassar 
#LogoLogoEstaremosJuntos 
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